УКРАЇНА

РІШЕННЯ
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
від «_____» ________________ 2017 року

№ ______

м. Кропивницький

Про припинення опіки
над малолітньою дитиною
Керуючись ст. 140, 146 Конституції України, підпунктом 4 п. «б»
ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
ст. 11 Закону України «Про охорону дитинства», ст. 6, 76 Цивільного кодексу
України, ст. 250 Сімейного кодексу України, п. 50 постанови 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 (протокол № 46 від 01 листопада 2017 року),
розглянувши
заяву
гр.
М*
О*
М* з проханням про припинення опіки над малолітньою дитиною,
виконавчий комітет Кіровоградської міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Припинити
опіку
над
малолітньою
дитиною
М*
А*
О*, * року народження, у зв’язку з передачею дитини на
виховання
матері
гр.
М*
О*
М*,
яка
поновилась
в
батьківських правах (рішення Ленінського районного суду м. Кіровограда
від * року, справа № № *).
2. Визнати такими, що втратили чинність, абзац сьомий пункту 1 та абзац
п'ятий пункту 2 рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської ради від
26 лютого 2013 року № 91 «Про встановлення опіки над малолітніми дітьми».
Міський голова
Маган 22 24 18

А. Райкович

УКРАЇНА

РІШЕННЯ
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
від «26» лютого 2013 року

№ 91

Про встановлення опіки над
малолітніми дітьми

Керуючись ст. 140, 146 Конституції України, ст. 34 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», ст. 55, 56, 58, 59, 61, 62, 63 Цивільного
кодексу України, ст. 243 Сімейного кодексу України, враховуючи висновки
комісії з питань захисту прав дитини (протоколи № 6 від 06.02.2013 р., № 8
від 20.02.2013 р.), розглянувши заяви громадян з проханням про
встановлення опіки над малолітніми дітьми, виконком Кіровоградської
міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Встановити опіку над малолітніми дітьми:
Л*, * року народження;
Л*, * року народження;
Б*, * року народження;
К*, * року народження;
К*, * року народження;
М*, * року народження.

2. Призначити:
гр. *, яка мешкає в м. Кіровограді,
пров. Б*, опікуном над
малолітніми онуками, що позбавлені батьківського
піклування, Л*,
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* року народження, та Л*, * року народження;
гр. Б*, який мешкає в м. Кіровограді, вул. М*, опікуном над
малолітньою онукою-сиротою Б*, * року народження;
гр. В*, яка мешкає в м. Кіровограді,
вул. Ж*, опікуном над
малолітніми дітьми, що позбавлені батьківського піклування, К*, * року
народження, та К*, * року народження;
гр. М* та М*, які мешкають в м. Кіровограді, вул. Н*, опікунами над
малолітньою племінницею, що позбавлена батьківського піклування, М*, *
року народження.

Міський голова

Фоменко 22 24 18

О. Саінсус

