
Р І Ш Е Н Н Я

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ  
КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

від " ____ " _____________  2022 року №  ____

Про затвердження висновку 

Керуючись  статтями  140,  146  Конституції  України,
статтями 19, 164 Сімейного кодексу України, підпунктом 4 пункту «б» частини
першої статті 34, статтями 52, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування
в  Україні»,  статтями  11,  12  Закону  України  “Про  охорону  дитинства”,
пунктом 3, підпунктом 14 пункту 27 Порядку провадження органами опіки та
піклування  діяльності,  пов'язаної  із  захистом  прав  дитини,  затвердженого
постановою  Кабінету  Міністрів  України  від  24  вересня  2008  року  №  866,
враховуючи  рішення  комісії  з  питань  захисту  прав  дитини  (від 01  червня
2022 року № 15), Виконавчий комітет Кропивницької міської ради

В И Р І Ш И В:

Затвердити  висновок  про  можливість  передачі  дітей  для  подальшого
виховання батькові, що додається.

Секретар міської ради Олег КОЛЮКА

Таїсія Фоменко 35 83 35



  

КРОПИВНИЦЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

вул. Велика Перспективна, 41, м. Кропивницький, 25022, тел. 35 83 01, 35 61 58,
 е-mail: kmvk@krmr.gov.ua, код в ЄДРПОУ 04055251

_____________ № ______________
на № __________ від ____________

ВИСНОВОК
про можливість передачі дітей для подальшого виховання батькові

За  поданням  управління  з  питань  захисту  прав  дітей  Кропивницької
міської  ради на  засіданні  комісії  з питань захисту прав дитини 01.06.2022 р.
(протокол  № 15) розглянуто документи та заяву від **.**.**** р.  гр. С******
О*********  М******,  який  проживає  за  адресою:  м.  Кропивницький,
вул.  Г*****  У******,  **/**,  кв.  **,   про  повернення  йому  на  виховання
малолітніх  дітей  С******  В*******  О*************,  **.**.****  року
народження, та С******* Ф**** О************, **.**.**** року народження. 

Малолітні С***** В****** О***********, **.**.**** року народження,
та С****** Ф**** О************, **.**.**** року народження, відповідно до
рішення  виконавчого  комітету  міської  ради  від  **.**.****  р.  №  ***  «Про
встановлення  опіки  над  малолітніми дітьми»  перебувають  під  опікою бабусі
гр. К******** С******* І******. Підставою для надання правового статусу та
влаштування дітей під опіку були свідоцтво про смерть матері дітей С*******
Т***** М********* від  **.**.**** р.  та  ухвала  Кіровського районного  суду
м.  Кіровограда  від  **.**.****  р.  про  перебування  батька  дітей  громадянина
С****** О********* М*********** під вартою.

Згідно  з  ухвалою  Ленінського  районного  суду  м.  Кіровограда  від
16.11.2021 р. С****** О********* М********** звільнено умовно-достроково.

Відповідно  до  акта  оцінки  потреб  сім’ї,  складеного  Кропивницьким
міським  центром  соціальних  служб  17.03.2022  р.,  умови  для  проживання,
навчання,  розвитку  дітей  створені  належним  чином,  батько  здатен
забезпечувати потреби сім'ї,  вплив факторів сім'ї  та  середовища позитивний.
Відповідно до акту обстеження умов проживання від 24.05.2022 р., складеного
працівниками  управління  з  питань  захисту  прав  дітей  Ф******  Т******
В*************  та  К***********  О******  В*************,  умови  для
проживання дітей створені належним чином. 

Враховуючи вищевикладене, керуючись Порядком провадження органами
опіки  та  піклування  діяльності,  пов’язаної  із  захистом  прав  дитини,
затвердженого  постановою  Кабінету  Міністрів  України  від  24  вересня
2008 року  №  866,  вирішено   вважати за   доцільне передачу  малолітніх   дітей
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С******  В******* О************, **.**.**** року народження, та С*******
Ф**** О***********, **.**.**** року народження, для подальшого виховання
батькові гр. С****** О********* М***********.

Заступник міського голови 
з питань діяльності виконавчих 
органів ради           Сергій КОЛОДЯЖНИЙ

Таїсія Фоменко 35 83 35


