РІШЕННЯ
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ
МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО
від «______» ______________ 2019 року

№_______

Про надання статусу
Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, підпунктом 4
пункту «б» частини 1 статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», статтями 1, 5, 11 Закону України «Про забезпечення організаційноправових умов
соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування», статтею 1 Закону України
«Про охорону
дитинства», пунктами 21, 22, 23 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», за поданням управління з питань захисту прав дітей Міської ради міста
Кропивницького Виконавчий комітет Міської ради міста Кропивницького
В И Р І Ш И В:

1.
Надати статус дитини, позбавленої батьківського піклування,
Л ****А **** С ****, **** року народження. Мати
громадянка
Л **** Н **** С **** відмовилась забрати дитину із пологового будинку
(акт закладу охорони здоров’я та органу внутрішніх справ України про
дитину, яку батьки (матір або батько), інші родичі або законний представник
відмовилися забрати з пологового будинку, іншого закладу охорони здоров’я,
від 12.06.2019 р.). Відомості про батька записані відповідно до частини
першої статті 135 Сімейного кодексу України (витяг з Державного реєстру
актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження
відповідно до статей 126, 133, 135 Сімейного кодексу України
від **** р. № **** ).
Малолітня Л **** А **** С ****, **** року народження,
перебуває в комунальному закладі «Міський пологовий будинок з функціями
перинатального центру ІІ рівня» управління охорони здоров’я Міської ради
міста Кропивницького.
2.
Внести зміни:
1)
до рішення Виконавчого комітету
Міської ради міста
Кропивницького від 29 травня 2019 року № 328 «Про надання статусу» та
підпункт 3 пункту 1 викласти в такій редакції: «дитини, позбавленої

батьківського піклування, Щ **** А **** О ****, **** року
народження. Відповідно до висновку лікарсько - консультативної комісії
комунального некомерційного підприємства «Кіровоградський обласний
протитуберкульозний
диспансер
Кіровоградської
обласної
ради»
від **** р. № ****
батько дитини Щ **** О **** О **** має
хворобу, яка перешкоджає йому виконувати свої батьківські обов'язки. Мати
дитини громадянка Щ **** Я **** В **** померла 02.01.2018 р., що
підтверджується свідоцтвом про смерть серії **** № ****.
Неповнолітня
Щ
****
А
****
О
****,
****
року
народження, тимчасово влаштована в сім’ю громадянки Щ **** В ****
О ****, яка мешкає у м. Кропивницькому по вул. Б ****»;
2)
до
рішення
Виконавчого
комітету
Міської
ради
міста Кропивницького від 25 червня 2019 року № 380 «Про надання статусу»
та
дату смерті матері К **** Т **** В **** з «****»
замінити на «****».

Міський голова

Ігор Горін 22 06 76

А.РАЙКОВИЧ

РІШЕННЯ
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ
МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО
від 29 травня 2019 року

№328

Про надання статусу
Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, підпунктом 4
пункту
«б» частини 1 статті 34 Закону України
«Про місцеве
самоврядування в Україні», статтями 1, 5, 11 Закону України «Про
забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт
та дітей, позбавлених батьківського піклування», статтею 1 Закону України
«Про охорону дитинства», пунктами 21, 22, 24 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», за поданням управління з питань захисту прав дітей
Міської ради міста Кропивницького Виконавчий комітет Міської ради міста
Кропивницького
ВИРІШИВ:
Надати статус:
дитини,
позбавленої
батьківського
піклування,
С***
М***
А***,
***
року
народження.
Згідно
з
рішенням Кіровського районного суду
м. Кіровограда від *** р. (справа
№
***)
мати
дитини
громадянка
С***
С***
М***
позбавлена
батьківських
прав.
Батько
дитини
громадянин
С***
А***
М***
помер
***
р.,
що
підтверджується
свідоцтвом про смерть серії ***
№ ***.
Малолітній
С***
М***
А***,
***
року
народження, тимчасово влаштований в сім’ю громадянки С*** Л*** І***,
яка мешкає у м. Кропивницькому по вул. В***, ***;
1.
3)

дитини,
позбавленої
батьківського
піклування,
С***
Б***
А***,
***
року
народження.
Згідно
з
рішенням
Кіровського районного суду
м. Кіровограда від *** р. (справа
№
***)
мати
дитини
громадянка
С***
С***
М***
позбавлена батьківських прав. Батько дитини громадянин С*** А***
М***
помер
***
р.,
що
підтверджується
свідоцтвом
про
смерть серії *** № ***.
4)

Малолітній
С***
Б***
А***,
***
року
народження, тимчасово влаштований в сім’ю громадянки С*** Л***
І***, яка мешкає у м. Кропивницькому по вул. В***, ***;
5)
Щ***
А***
О***,
***
року
народження.
Відповідно до висновку лікарсько - консультативної комісії комунального
некомерційного
підприємства
«Кіровоградський
обласний
протитуберкульозний диспансер Кіровоградської обласної ради» від
***
р.
№
***
батько
дитини
Щ***
О***
О***
має
хворобу, яка перешкоджає йому виконувати свої батьківські обов'язки. Мати
дитини громадянка Щ*** Я*** В*** померла *** р., що
підтверджується свідоцтвом про смерть серії *** № ***.
Неповнолітня
Щ***
А***
О***,
***
року
народження, тимчасово влаштована в сім’ю громадянки Щ*** В***
В***, яка мешкає у м. Кропивницькому по вул. Б***, ***.

2.
Внести зміни:
1)
до рішення Виконавчого комітету
Міської ради міста
Кропивницького від 11 квітня 2019 року № 228 «Про надання статусу» та
в
абзаці
другому
адресу
проживання
Д***
Л***
І***
«вул. Н***, ***» замінити на «вул. Н***, ***»;
2)
до рішення Виконавчого комітету Міської ради міста
Кропивницького від 24 липня 2018 року № 372 «Про надання статусу» в
частині підстав надання статусу дитини, позбавленої батьківського
піклування,
Д***
Д***
Ю***,
***
року
народження,
а
саме:
«Мати
Д***
Н***
О***,
батько
Д***
Ю***
Г*** позбавлені батьківських прав рішенням Кіровського районного
суду м. Кіровограда від *** р. (справа № ***)».

Секретар міської ради

Ігор Горін 22 06 76

А.ТАБАЛОВ

РІШЕННЯ
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ
МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО
від 25 червня 2019 року

№ 380

Про надання статусу
Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, підпунктом 4
пункту «б» частини 1 статті 34 Закону України
«Про місцеве
самоврядування в Україні», статтями 1, 5, 11 Закону України «Про
забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт
та дітей, позбавлених батьківського піклування», статтею 1 Закону України
«Про охорону дитинства», пунктами 21, 22, 23 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», за поданням управління з
питань захисту прав дітей Міської ради міста Кропивницького, Виконавчий
комітет Міської ради міста Кропивницького
ВИРІШИВ:
Надати статус дитини-сироти К **** М **** Ш ****,
**** року народження. Мати дитини громадянка К **** Т ****
В **** померла ****р., що підтверджується свідоцтвом про смерть
серії **** № ****. Відомості про батька записані відповідно до частини
першої статті 135 Сімейного кодексу України (витяг з Державного реєстру
актів цивільного стану громадян про народження із зазначенням відомостей
про батька відповідно до частини першої статті 135 Сімейного кодексу
України від **** р. № ****).
Неповнолітня
К
****
М
****
Ш
****,
****
року
народження, тимчасово влаштована в сім’ю громадянки К **** Л ****
М ****, яка мешкає у м. Кропивницькому по вул. К ****.

Міський голова
Ігор Горін 22 06 76

А.РАЙКОВИЧ

