
         
  

 Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ  
КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 
від 26 липня 2022 року                                                   № 481 

  
Про затвердження висновку  
щодо доцільності позбавлення  
батьківських прав гр. Г*** 
 

Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, статтями 19, 164 

Сімейного кодексу України, підпунктом 4 пункту «б» статті 34,                     

статтями 52, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
пунктом 3 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 ухвалу 
Ленінського  районного суду м. Кіровограда від 31травня 2022 р. по 

цивільній справі № 405/416/22, рішення комісії з питань захисту прав дитини 

(протокол від 22 червня 2022 року № 18), Виконавчий комітет  

Кропивницької міської ради  
  

В И Р І Ш И В: 
 

1. Затвердити висновок щодо доцільності позбавлення батьківських 

прав громадянина Г*** О*** В***                                                                        
відносно малолітньої дитини Г*** Д*** О***,                                                      
*** року народження, що додається. 

 
2. Управлінню з питань захисту прав дітей надати висновок                           

щодо доцільності позбавлення батьківських прав громадянина Г***                             
О*** В*** відносно малолітньої дитини Г***                                                           
Д*** О***, *** року народження, до Ленінського                                              
районного суду м. Кіровограда. 
 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на                                

заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

С.Колодяжного. 
 
 
 
Секретар міської ради       Олег КОЛЮКА 

 
Алла Поровчук 35 83 36 



      
 

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 

 

 

 

04.07.2022  № 3255/49-13-24 
 

на № __________ від ____________ 

 
 
Ленінський районний суд 

       м. Кіровограда 
  

 
ВИСНОВОК  

 
Нормами статті 19 Сімейного кодексу України визначено, що при 

розгляді судом спорів щодо позбавлення батьківських прав обов’язковою є 

участь органу опіки та піклування, який подає суду письмовий висновок 

щодо розв'язання спору. 
Ухвалою Ленінського  районного суду м. Кіровограда від 31.05.2022 р. 

по цивільній справі № 405/416/22 за позовом Г*** А*** С*** до                                 
Г*** О*** В***, третя особа: управління з питань                                              
захисту прав дітей Кропивницької міської ради, про позбавлення 

батьківських прав та стягнення додаткових витрат на утримання дитини 

зобов’язано третю особу надати висновок щодо розв’язання спору. 
На виконання вищезазначеної ухвали суду комісією з питань захисту 

прав дитини 22.06.2022 р. розглянуто питання щодо доцільності позбавлення 

батьківських прав гр. Г*** О*** В***,                                                                        
*** року народження, відносно малолітньої дитини  Г***                                             
Д*** О***, *** року народження. 

На підставі наявних матеріалів вбачається наступне.  
Шлюб між гр. Г*** А***С*** та Г***                                                                  

О*** В*** розірвано рішенням Ленінського районного                                               
суду м. Кіровограда від 27.05.2015 р. 

Згідно з паспортом серії *** № ***, виданим *** РВ                                  

ГУ МВС України в *** *** *** р., місце                                               
проживання  гр. Г*** зареєстровано за адресою:                                                             
вул.*** ,          смт ***     ,      ***   район,         ***                                          

****. 
Громадянка  Г*** разом з сином Г*** Д***                                                      

мають зареєстроване місце проживання у м. Кропивницькому за адресою:    

***, про що свідчить  довідка квартального комітету                                                        
№ 22 Подільського району м. Кропивницького від 13.01.2022 р. № 17. 
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Малолітній Г*** Д*** є дитиною з інвалідністю, що                      
підтверджується посвідченням  *** ****, виданим Управлінням                                  
соціального захисту населення Подільської районної у місті Кропивницькому 

ради.       
З пояснень сусідів громадян К***, Г***, С***                                             

вбачається, що гр. Г*** не бере участі у вихованні та утриманні                             
сина Д***, долею його не цікавиться, до дитини не приїжджає. Про                         
дитину Г*** Д*** піклується лише його мати Г***. 

Відповідно до акту обстеження умов проживання від 10.06.2022 р., 

складеного працівниками управління з питань захисту прав дітей 

Кропивницької міської ради, для малолітнього Г*** Д*** створені                     
належні умови для проживання та розвитку.   

Згідно з характеристикою, наданою комунальним закладом 

«Спеціальна школа № 1 Міської ради міста Кропивницького»                                      
від 16.06.2022 р. № 146/01, Г*** Д*** навчається у 2 класі, завжди                      
охайний, заняття відвідує постійно. Дитина потребує систематичного 

контролю, індивідуальної роботи та корекційного навчання і виховання. 

Мати приділяє дитині достатньо уваги,  батько не  цікавиться успішністю 

сина.  
За інформацією відділу примусового виконання рішень управління 

забезпечення примусового виконання у Херсонській області Південного 

міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса), 

заборгованість гр. Г*** по виплаті аліментів для утримання сина                                
Г*** Д*** станом на 01.12.2021 р. складає 147284, 92 грн.  

Як пояснила гр. Г***, її син Д*** потребує постійного                  
лікування та реабілітації, однак батько самоухилився від піклування про 

дитину, станом здоров’я сина не цікавиться, матеріальної допомоги не надає.  
Зазначені фактори, як кожен окремо, так і в сукупності, можна 

розцінювати як ухилення гр. Г*** О*** В*** від                                           
виховання та утримання дитини Г*** Д*** О***,                                                   
*** року народження, винну поведінку батька та свідоме нехтування                       
ним своїми батьківськими обов’язками. 

Враховуючи рішення комісії з питань захисту прав дитини, керуючись 

найкращими інтересами дітей, орган опіки та піклування Кропивницької 

міської ради вважає за доцільне позбавлення батьківських прав Г***                         
О*** В****, *** року народження, відносно                                                  
малолітньої дитини Г*** Д*** О***, *** року                                                
народження. 

 
 
 
Заступник міського голови 
з питань діяльності виконавчих 
органів ради                        Сергій КОЛОДЯЖНИЙ 
 
Алла Поровчук 35 83 36  


