
   
  

 Р І Ш Е Н Н Я 

 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 

КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 
 

від 08 листопада 2022 року         №804 

 

 

 

 

Про затвердження висновку щодо 

недоцільності  позбавлення   

батьківських прав 
 

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

170 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  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 (протокол                                       

від 13 жовтня 2022 року № 32), Виконавчий комітет Кропивницької                 

міської ради  
 

В И Р І Ш И В: 
 

1. Затвердити висновок щодо недоцільності позбавлення 

батьківських прав З *** О *** В ***, *** року                                         

народження, відносно  малолітніх дітей  З *** К ***Ю ***,                            

*** року народження, М *** Д *** В ***, *** року                                         

народження, та М *** В *** О ***,  *** року                                             

народження, відносно малолітньої дитини М *** Д *** В ***,                                       

*** року народження, що додається. 
 

2. Висновок щодо недоцільності позбавлення батьківських прав             

З *** О *** В ***, *** року народження, відносно                                          

малолітніх дітей  З *** К *** Ю ***, ***року народження,                                     

М *** Д *** В ***, *** року народження, та М *** В ***                                         

О     ***    ,        ***       року     народження,         відносно         малолітньої  
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дитини М *** Д *** В ***, ***року народження подати 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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ігор Горін 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 
 

 

 

18.10.2022 р. № 4528/49-13-24 
 

на № __________ від ____________ 

Ленінський районний суд 

м. Кіровограда 

 

ВИСНОВОК  

 

Орган опіки та піклування Кропивницької міської ради, враховуючи 

рішення комісії з питань захисту прав дитини  від  13.10.2022  р., вважає за 

недоцільне позбавлення батьківських прав З *** О *** В ***,                       

*** року народження, відносно  малолітніх дітей  З *** К ***                                

Ю ***, 10.11.2016 року народження, М *** Д *** В ***,                                 

***року народження, та М *** В *** О ***,                                                                

*** року народження, відносно дитини М *** Д *** В ***,                                   

*** року народження, з наступних підстав. 

На розгляді Ленінського районного суду м. Кіровограда перебуває 

цивільна справа № 405/1796/22 за позовом органу опіки та піклування 

Кропивницької міської ради в інтересах дітей З *** К *** Ю ***,                        

*** року народження, М *** Д *** В ***, *** року                                 

народження, до З *** О *** В ***, М *** В ***                                                        

О ***  про відібрання дітей від батьків без позбавлення їх                       

батьківських прав та стягнення аліментів 

Згідно з  ухвалою Ленінського районного суду від 10.08.2022 р.,  

залучено З *** О *** В *** в якості третьої особи, яка                                    

заявляє самостійні вимоги на предмет спору на стороні позивача, до участі у 

справі за позовом органу опіки та прийнято до спільного розгляду із 

зазначеним позовом позовну заяву  З *** до З ***,                                                   

М *** про позбавлення батьківських прав. 

Ухвалою Ленінського районного суду м. Кіровограда від 27.09.2022 р. 

зобов’язано орган опіки та піклування Кропивницької міської  ради надати до 

суду письмовий висновок щодо доцільності (недоцільності) позбавлення 

батьківських прав З *** О *** В ***, М *** В ***                                                    

О ***. 

Відповідно до висновку від 02.05.2022 р. № 169/49-13-24, 

затвердженого рішенням Виконавчого комітету Кропивницької міської ради 

від 24.05.2022 р. № 297, орган опіки та піклування Кропивницької міської 

ради вважає за доцільне відібрання малолітніх дітей  З *** К ***                       

Ю   ***,    ***     року      народження,     від           матері      З ***       О *** 
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В ***, *** року народження, та М *** Д *** В ***,                                                  

*** року народження, від батьків З *** О *** В ***,                                              

*** року народження, М *** В *** О ***,                                                                

*** року народження, без позбавлення їх батьківських прав. 

Нормами ст. 19 Сімейного кодексу України суд може не погодитися з 

висновком органу опіки та піклування, якщо він є недостатньо 

обґрунтованим, суперечить інтересам дитини. 

Позиція органу опіки та піклування по даній справі є обґрунтованою та 

такою, що відповідає найкращим інтересам дітей. 

 З *** О *** В *** звернулась до управління з питань                             

захисту прав дітей Кропивницької міської ради  (далі – управління) 

08.04.2022 р. з повідомленням про неналежне виконання батьками                        

З *** О *** В ***, М *** В *** О ***                                                      

батьківських обов’язків відносно дітей. Раніше повідомлень щодо фактів, 

викладених у зверненні З ***, до Управління не надходило,                     

превентивні заходи виховного характеру до батьків не застосовувались.  

 З урахуванням викладеного, на підставі документів, які стосуються 

справи, враховуючи рішення комісії з питань захисту прав дітей                          

від 21.04.2022 р., органом опіки та піклування в інтересах дітей прийнято 

рішення щодо доцільності відібрання дітей у батьків без позбавлення їх 

батьківських.  

Такий захід впливу на батьків, як відібрання без позбавлення 

батьківських прав, буде більш доцільним, надасть можливість здійснювати 

заходи соціального та правового захисту дітей, не розриваючи родинні 

зв’язки з їх батьками, на  що спрямована державна політика з питань захисту 

прав дітей.  

Нормами  Порядку провадження органами опіки та піклування 

діяльності, пов'язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. № 866 (далі – Порядок), 

визначено, що статус дитини, позбавленої батьківського піклування, 

надається дітям, які відібрані у батьків без позбавлення батьківських прав, 

що підтверджується рішенням суду. Зазначений статус надає право дітям на 

соціальний захист та отримання відповідних  пільг від держави, в тому числі,  

на грошове забезпечення.  

У разі прийняття судом рішення про відібрання дитини у батьків без 

позбавлення їх батьківських прав служба у справах дітей протягом тижня 

інформує центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді за місцем 

проживання сім’ї для надання соціальних послуг сім’ї. Результати роботи,  

проведеної центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді  

враховуються службою у справах дітей під час підготовки висновку про 

доцільність повернення дитини батькам або позбавлення батьків 

батьківських прав.  

Якщо протягом року після прийняття судом рішення про відібрання 

дитини    у    батьків    не   усунені   причини,   які перешкоджали  належному  
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вихованню дитини її батьками, служба у справах дітей за місцем походження 

дитини, позбавленої батьківського піклування, зобов'язана вжити заходів до 

позбавлення батьків їх батьківських прав. 

Зазначений термін, визначений Порядком (один рік), надасть 

можливість провести з батьками відповідну роботу щодо формування у них 

відповідального батьківства, що забезпечить збереження зв`язків дітей з 

батьками та повернення дітей до батьків. 

Громадянка  З *** вимагає  позбавити батьків дітей                        

батьківських прав,  посилається на норми ч. 1 ст. 164 Сімейного кодексу 

України, що є достатньо категоричним та більш суворим заходом відносно 

батьків та на даний час суперечить інтересам дітей. 

Водночас,  нормами ч. 1 ст. 170 Сімейного кодексу України визначено, 

що суд може постановити рішення про відібрання дитини від батьків або 

одного з них, не позбавляючи їх батьківських прав, у випадках, передбачених 

пунктами 2-5 частини першої статті 164 цього Кодексу. 

Прийняття судом рішення про відібрання дітей від батьків без 

позбавлення їх батьківських прав буде законним та надасть право на 

збереження зв’язків дітей із сім`єю. 

Відповідно до ст. 51 Конституції України, ст. 5 Сімейного кодексу 

України, держава охороняє сім’ю, дитинство, материнство, батьківство, 

забезпечує охорону прав матері та батька, створює умови для зміцнення 

сім’ї. 

Кожна дитина має право на проживання в сім’ї разом з батьками або в 

сім’ї одного з них та на піклування батьків. Сім’я є природним середовищем 

для фізичного, духовного, інтелектуального, культурного, соціального 

розвитку дитини. 

Відповідно до положень ч. 1 ст. 3 Конвенції про права дитини,                                

ч. 7 ст. 7 Сімейного кодексу України при вирішенні будь-яких питань щодо 

дітей суд повинен виходити з якнайкращого забезпечення інтересів дітей. 

Постановами Верховного суду України 15.09.2020 р.                               

справа № 537/2238/18, провадження № 61- 4161св20, від  29.09.2021 р.          

справа № 459/3411/18,  провадження № 61-10531св21 визначено, що 

позбавлення батьківських прав є виключною мірою, яка тягне за собою 

серйозні правові наслідки як для батька (матері), так і для дитини                             

(ст. 166 Сімейного кодексу України). 

Суд на перше місце ставить якнайкращі інтереси дитини, оцінка яких 

включає знаходження балансу між усіма елементами, необхідними для 

прийняття рішення. Позбавлення батьківських прав допускається лише тоді, 

коли змінити поведінку батьків у кращий бік неможливо. 

Європейський суд з прав людини в контексті ст. 8 Конвенції про захист 

прав людини і основоположних свобод, серед іншого зазначив, що головним 

критерієм при вирішенні таких справ є інтереси дитини, розірвання сімейних 

зв`язків означає позбавлення дитини її коріння, а це можна виправдати лише 

за виняткових обставин, і відповідне рішення має підкріплюватись достатньо  

 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_718/ed_2019_09_03/pravo1/Z960254K.html?pravo=1#718
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_31/ed_2022_01_26/pravo1/T022947.html?pravo=1#31
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_31/ed_2022_01_26/pravo1/T022947.html?pravo=1#31
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_718/ed_2020_06_17/pravo1/T022947.html?pravo=1#718
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переконливими і зваженими аргументами на захист інтересів дитини             

(пункт 49 рішення від 18 грудня 2008 року в справі «Савіни проти України»). 

Враховуючи вищевикладене, орган опіки та піклування заперечує 

проти позбавлення батьківських прав З *** О *** В ***,                                                     

М *** В *** О ***, оскільки до них раніше не                                           

застосовувались заходи превентивного характеру. Такий захід впливу на них 

є передчасним та таким, що суперечить інтересам дітей. 

 

 

 

Заступник міського голови 

з питань  діяльності виконавчих  

органів ради                 Сергій КОЛОДЯЖНИЙ  
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