УКРАЇНА

РІШЕННЯ
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
від «____» ___________________ 2017 року

№ _______

Про встановлення опіки
над майном дітей
Керуючись ст. 140, 146 Конституції України, підпунктом 4 п. «б»
ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 55, 72, 74
Цивільного кодексу України, п. 57, 58 Порядку провадження органами опіки
та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 866
«Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав
дитини», враховуючи висновок комісії з питань захисту прав дитини
(№ 30 від 19 липня 2017 року), розглянувши заяву гр. Д* Н*
І* та матеріали щодо встановлення опіки над майном дітей,
виконавчий комітет Кіровоградської міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Встановити опіку над ½ часткою житлового будинку з
господарськими будівлями та спорудами неповнолітньої дитини-сироти
К*
А*
Р*,
*
року
народження,
½
часткою
житлового будинку з господарськими будівлями та спорудами малолітньої
дитини-сироти
К*
Є*
Р*,
*
року
народження, які належать їм на праві власності відповідно до свідоцтв про
право на спадщину за законом від 12.07.2017 року та рухомим майном
(згідно з додатком), яке знаходиться за адресою: м. Кропивницький,
вул. З*, *.
2.
Призначити гр. Д*
Н* І*, яка зареєстрована та
мешкає за адресою: м. Кропивницький, вул. З*, *, опікуном над
майном
неповнолітньої
дитини-сироти
К*
А*
Р*,
*
року
народження,
та
малолітньої
дитини-сироти
К*
Є*
Р*,
*
року
народження,
яке
знаходиться
за
адресою: м. Кропивницький, вул. З*, *.

Міський голова

А. Райкович

Додаток
до рішення виконавчого комітету
Кіровоградської міської ради від
«____» _________________ 2017
№ _______

Перелік рухомого майна
1. Газовий котел - 1
2. Диван - 1
3. DVD програвач - 1
4. Килим – 2
5. Кухонний куточок - 1
6. Комод - 1
7. Крісла - 2
8. Карниз - 5
9. Люстра – 3
10.Ліжко - 1
11.Ліжка дитячі - 2
12.Мікрохвильова піч - 1
13.Меблева стінка (5 предметів) – 1
14.Підставка під телевізор – 1
15.Плита газова - 1
16.Пральна машина «BOSH» - 1
17.Телевізор – 1
18.Електрообігрівач - 1
19.Електропраска - 1
20.Холодильник (не працює) - 1

В.о. начальника служби
у справах дітей виконавчого комітету
Кіровоградської міської ради

Т. Тимоховська

