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Р І Ш Е Н Н Я 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

від «25»  січня  2017 року                                                          № 30 

 
 

 

 

 

Про втрату статусу  

 
 

     Керуючись ст. 140, 146 Конституції України, підпунктом 4 п. «б» ст. 34 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», підпунктом 9                 

п. 27, 30 постанови Кабінету Міністрів України  від 24 вересня  2008 року           

№ 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із 

захистом прав дитини», виконавчий комітет Кіровоградської міської ради 
 

 

В И Р І Ш И В: 

 
 

     1. Визнати такими, що втратили статус дитини, позбавленої батьківського 

піклування: 
 

     1) Д* П* М*, * року народження, у зв’язку з усиновленням (рішення 

Кіровського районного суду м. Кіровограда від * року, справа № *); 
 

     2) Г* І* В*, *  року народження, у зв’язку з усиновленням (рішення 

Кіровського районного суду м. Кіровограда від * року, справа № *); 
 

     3) В* А* В*, * року народження, у зв’язку з усиновленням (рішення 

Кіровського районного суду м. Кіровограда  від * року, справа № *); 

 

     4) К* К* І*, * року народження, у зв’язку з усиновленням (рішення 

Знам’янського міськрайонного суду Кіровоградської області від * року, 

справа *); 
 

     5) Б* Д* В*, * року народження, у зв’язку з усиновленням (рішення 

Кіровського районного суду м. Кіровограда від * року, справа № *); 
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     6) Ф* В* М*, * року народження, у зв’язку з усиновленням (рішення 

Знам’янського міськрайонного суду Кіровоградської області від * року, 

справа *); 

 

     7) Б* К* В*, * року народження, у зв’язку з усиновленням (рішення 

Знам’янського міськрайонного суду Кіровоградської області від * року, 

справа *); 

 

     8) С* Є* В*, * року народження, у зв’язку з усиновленням (рішення 

Кіровського районного суду м. Кіровограда від * року, справа № *);  

 

     9) Г* Б* В*, * року народження, у зв’язку з усиновленням (рішення 

Знам’янського міськрайонного суду Кіровоградської області від * року, 

справа *).  

 

     2. Визнати такими, що втратили чинність, абзаци п’ятий, шостий рішення  

виконавчого комітету Кіровоградської міської ради від 22 січня 2015 року 

№ 38 «Про надання статусу», абзаци другий, третій, четвертий, п’ятий  

рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської ради  від 28 жовтня 

2015 року № 591, абзаци двадцять восьмий, сімдесятий, сімдесят третій  

рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської ради від 10 серпня 

2009 року № 942 «Про надання статусу»,  абзац другий рішення виконавчого 

комітету Кіровоградської міської ради від 12 квітня 2016 року   № 208 «Про 

надання статусу», рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської 

ради від 14 липня 2016 року № 361 «Про надання статусу», абзац п’ятдесят 

восьмий рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської ради від      

09 червня 2009 року  № 757 «Про надання статусу». 

 

 

 

Міський голова        А. Райкович 

 
 

 

 

 

 

 

 

Фоменко  24 99 82 

 


