
 
  

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 

КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 

від 14 грудня 2021 року         №959 

 

Про затвердження висновку щодо 

доцільності позбавлення  

батьківських прав гр. Б*** 

 

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 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 10 листопада 2021 року № 44), Виконавчий комітет Кропивницької 

міської ради  
 

В И Р І Ш И В: 
 

1. Затвердити висновок щодо доцільності позбавлення батьківських 

прав громадянина Б*** О*** П***, *** року народження,                                   

відносно дитини Б*** М*** О***, *** року народження,                                                  

що додається. 
 

2. Управлінню з питань захисту прав дітей надати до суду висновок 

щодо доцільності позбавлення батьківських прав громадянина Б***                     

О*** П***, *** року народження, відносно дитини Б***                                               

М*** О***, *** року народження.  
 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради С.Колодяжного.   

 

 

 

Міський голова         Андрій РАЙКОВИЧ 
 

 

 

 

 

Микола Селіванов 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 
 

 

 

29.11.2021 № 6237/49-05-24 
 

на № __________ від ____________ 

 

Кіровський 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 Кіровського районного суду м. Кіровограда від 28.07.2021 р., 

по цивільній справі № 404/5442/21 за позовом М*** Н*** Г***                                

до Б*** О*** П***, третя особа: орган опіки та піклування                          

Кропивницької міської ради, про позбавлення батьківських прав зобов'язано 

третю особу подати до суду письмовий висновок органу опіки та піклування 

щодо розв'язання спору. 

 Враховуючи рішення комісії з питань захисту прав дитини                                 

від 10.11.2021 р., орган опіки та піклування Кропивницької міської ради 

вважає за доцільне позбавлення батьківських прав Б*** О***                      

П***, *** р.н., відносно дитини Б*** М*** О***,                                                         

*** р.н., з наступних підстав. 

 Батьками дитини у свідоцтві про народження записані М***                    

Н*** Г*** та Б*** О*** П***.       

З позовної заяви та матеріалів справи вбачається, що громадянин                  

Б*** зареєстрований за адресою: АР Крим, м. Ф***,                                                                                      

вул. В***, ***.     

 Згідно з довідками управління  соціального захисту населення 

Виконавчого комітету Фортечної районної у м. Кропивницькому ради                         

від 05.12.2014 р. № 3525-5000032635 та від 17.12.2021 року № 3525-1944, 

мати М*** разом із сином зареєстровані у АР Крим по                                                    

вул. П***, ***, кв. ***, а фактично мешкають у м. Кропивницькому по                             

вул. К*** П***, ***, корп. ***, кв. ***.     

 Відповідно до довідки дошкільного навчального закладу (ясла-садок) 

№ 14 "Калинка" від 20.07.2021 р. № 101/01-12, вихованням, навчанням та 

оплатою за перебування дитини Б*** М*** в закладі займається мати         
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М***. Батько Б***садочок не відвідував, участі у вихованні сина не брав.   

 Згідно із довідкою комунального некомерційного підприємства «Центр 

первинної медико – санітарної допомоги № 2 м. Кропивницького» 

Кропивницької міської ради» амбулаторія загальної практики сімейної 

медицини № 4  від 20.07.2021 р. № 195/03-21, на прийом до лікаря з дитиною 

звертається лише мати М***.      

 Відповідно до інформації про виконавче провадження                                                         

від 05.07.2021 року заборгованість за аліментами гр. Б***                               

становить 34070,15 грн.           

 Факт ухилення гр. Б*** від виконання батьківських                                    

обов'язків письмово підтверджують громадяни М***, Л***                                            

та Г***.  

Під час бесіди з працівниками управління з питань захисту прав дітей 

Кропивницької міської ради 03.11.2021 р. Б*** М*** повідомив, що                        

батька не пам’ятає, його виховання та утримання здійснює мати                                                                 

М***.  

 Зазначені фактори, як кожен окремо, так і в сукупності, можна 

розцінювати як ухилення громадянина Б*** від виховання дитини,                       

винну поведінку батька та свідоме нехтування ним батьківськими 

обов'язками.   
 

 

 

Заступник міського голови 

з питань діяльності 

виконавчих органів ради             Сергій КОЛОДЯЖНИЙ  
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