
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Україна 
Знам`янська   міська   рада  Кіровоградської  області 

Виконавчий комітет 
 

Рішення 
 

від   20    листопада 2014 р.                    № 414 
 

 

м. Знам`янка 
 

Про відібрання малолітньої дитини 

з сім’ї  та влаштування до комунального  

закладу «Кіровоградський обласний  

спеціалізований будинок дитини нового  

типу» 

 

 

           Розглянувши пропозиції комісії з питань захисту прав дитини виконавчого комітету 

Знам’янської  міської ради про  відібрання   малолітньої Кармазіної Євгенії Костянтинівни, 

26.02.2012 року народження з сім’ї Кармазіна Костянтина Олександровича та Кармазіної 

Юлії Сергіївни, мешканців м. Знам’янки, вул. Ворошилова, 104, та влаштування до 

комунального закладу «Кіровоградський обласний спеціалізований будинок дитини нового 

типу», виконавчий комітет Знам’янської міської ради  встановив наступне: 

 батько - Кармазін Костянтин Олександрович, має тимчасові заробітки,  

зловживає спиртними  напоями, влаштовує в сім’ї сварки,  неодноразово 

застосовував фізичну силу по відношенню до дітей та дружини. Протягом 

поточного року на нього були складені адміністративні протоколи за статтями: 

ст.184 (невиконання батьками їх батьківських обов’язків щодо виховання дітей), 

ст.173 (дрібне хуліганство), ст.185 (злісна непокора законному розпорядженню 

або вимозі працівника міліції). На даний час Знам’янським МВ порушено 

кримінальне провадження за вчинення злочину,   передбаченого ст.125 ч.1 ККУ; 

 мати – Кармазіна Юлія Сергіївна,  не бажає спілкуватися  з батьком дитини, 

боїться застосування фізичної сили з боку чоловіка по відношенню до неї та 

доньки. Живе з дитиною у сторонніх людей;  

 25.10.2014 року після чергової сварки в сім’ї діти,   злякавшись,  самовільно 

залишили домівку, втекли з дому; 

 27.10.2014 року двох старших дітей – Кармазіна Микиту Костянтиновича, 

01.03.2006 р.н.,  та Кармазіну  Каріну Костянтинівну, 10.11.2007 р.н.,  вилучено з  

сім’ї по факту бездоглядності,  та влаштовано до комунального закладу «Центр 

соціально-психологічної реабілітації дітей» Кіровоградської обласної ради, де й 

перебувають по теперішній час.    

         Приймаючи до уваги рекомендації комісії з питань захисту прав дитини, згідно з 

висновком служби   у справах дітей, враховуючи реальну  загрозу життю та здоров’ю  

дитини, керуючись ст.1. Закону України „ Про забезпечення організаційно-правових умов 

соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”, ст.170 

Сімейного Кодексу України,” постановою КМУ від 24.08.2008 р. № 866 ” Питання діяльності 



органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини”, ст. 40 Закону України "Про 

місцеве самоврядування в Україні", виконавчий комітет Знам’янської міської ради  

               

В И Р І Ш И В : 

 

1. Відібрати  малолітню, Кармазіну Євгенію Костянтинівну, 26.02.2012 року 

народження,  з сім’ї Кармазіна Костянтина Олександровича та Кармазіної Юлії 

Сергіївни,  та влаштувати до комунального закладу «Кіровоградський обласний 

спеціалізований будинок дитини нового типу». 

2. Службі у справах дітей ( нач.Л. Карпук): 

 підготувати необхідні документи  для  влаштування  малолітньої  

Кармазіної Євгенії Костянтинівни, 26.02.2012 року народження,  до 

комунального закладу “Кіровоградський обласний спеціалізований 

будинок дитини нового типу” до вирішення питання подальшого 

проживання та влаштування дитини; 

 звернутись до Знам’янської центральної районної лікарні  (головний 

лікар І.Муравський) щодо підготовки медичних документів для 

влаштування Кармазіної Євгенії Костянтинівни, 26.02.2012 року 

народження, до  комунального закладу Кіровоградський обласний 

спеціалізований будинок дитини нового типу”;  

 звернутись до Знам’янського міського відділу  УМВС України в 

Кіровоградській області (нач. А.Гулий) щодо забезпечення  

громадського правопорядку під час відібрання дитини з сім’ї 

Кармазіних. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючу справами (секретаря)            

виконавчого комітету Л.Меренкову. 

 

   

 

              Міський   голова                            І.Крижановський 

 

 
 


