
   

 Р І Ш Е Н Н Я

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 
КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

від "____"_____________ 20___ року №______

Про припинення опіки 
над майном дітей

Керуючись  статтями  140,  146  Конституції  України,  підпунктом  4
пункту  «б»  частини  першої  статті  34  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування  в  Україні»,  пунктом  60  постанови  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 Виконавчий комітет Кропивницької міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Припинити опіку над 13/600 частками секції, що належить особі із
числа  дітей-сиріт  та  дітей,  позбавлених  батьківського  піклування,  К****
К******* О*******, **.**.**** року народження, на підставі свідоцтва про
право на спадщину за заповітом від **.**.**** р. та знаходиться за адресою:
м. Кропивницький, вул. Л**** **-*, будинок **, секція *.

2. Визнати такими, що втратили чинність, підпункт другий пункту 1 та
підпункт перший пункту 2  рішення виконавчого комітету міської  ради від
23 грудня 2019 року № 761 “Про встановлення опіки над майном дітей” в
частині,  що  стосується  К****  К*******  О*******,  **.**.****  року
народження.

3. Припинити опіку над 1/12 часткою житлового будинку, що належить
особі  із  числа  дітей-сиріт  та  дітей,  позбавлених батьківського  піклування,
Т******** В********* С*********, **.**.**** року народження, на підставі
свідоцтва про право на спадщину за законом від **.**.**** р. та знаходиться
за адресою: м. Кропивницький, пров. Г********, **.
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4. Визнати такими, що втратили чинність, підпункт третій пункту 1 та
підпункт  другий  пункту  2  рішення  виконавчого  комітету  міської  ради  від
28 листопада 2018 року № 587 “Про встановлення опіки над майном дітей” в
частині, що стосується Т******** В********* С**********, **.**.**** року
народження.

5. Припинити опіку над 1/6 часткою житлового будинку з надвірними
будівлями та спорудами та земельної ділянки,  що належить особі  із  числа
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, Р****** Є******
О*************, **.**.**** року народження, на підставі договору міни від
**.**.**** р.

6. Визнати  таким,  що  втратив  чинність,  абзац  одинадцятий  рішення
виконавчого  комітету  міської  ради  від  15  квітня  2008  року  №  506  “Про
призначення опіки над малолітніми дітьми та їх майном”.

Міський голова Андрій РАЙКОВИЧ

Юлія Андрюшкова 35 83 35



У К Р А Ї Н А

Р І Ш Е Н Н Я

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

від “ 15 “ квітня 2008 року № 506
м. Кіровоград

Про призначення опіки над 
малолітніми дітьми та їх
майном

Керуючись  ст.  140,  146  Конституції  України,  ст.  34  Закону  України
“Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”,  ст.  6  Цивільного  кодексу
України,  ст.  19  Сімейного  кодексу  України,  керуючись  висновками
опікунської ради (протоколи № 15 від 24.03.2008 р., № 16 від 31.03.2008 р.,
№  17  від  07.04.2008  р.),  розглянувши  заяви  громадян  з  проханням  про
призначення  опіки  над  малолітніми  дітьми  та  їх  майном,  виконком
Кіровоградської міської ради

В И Р І Ш И В:

Призначити опікунами:

гр.  К********  О****  І*******,  яка  зареєстрована  в  м.  Кіровограді,
вул. Х**********,  *,  к.*,  кв.  **,  над  малолітньою  онукою  -  сиротою
Б*********  І***** О********,  **.**.**** року народження,  та  її  майном.
Батьки дитини померли;

гр.  Н*******  Л*****  В************,  яка  зареєстрована  в  м.  Кі-
ровограді,  ** р**** Ж*****,  *,  кв.  **,  над майном малолітніх онуків,  що
позбавлені  батьківського  піклування,  Н********  О****  О************,
**.**.****  року  народження,  Н*******  О*********  О*************,
**.**.****  року  народження,  яке  знаходиться  за  адресою:  м.  Кіровоград,
вул. П*******, **;

гр. І******* В********* М***********, який мешкає в м. Кіровограді,
вул.  З*************,  **,  над  малолітньою  онукою  -  сиротою,  Б********
А********* Р**********, **.**.**** року народження, та її майном. Батьки
дитини померли;
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гр. У******** Н****** І******* та Б****** С***** В*************,
які мешкають в м. Кіровограді, вул. П******, *, к.*, кв.*, над малолітньою
вихованкою  Будинку  дитини,  що  позбавлена  батьківського  піклування,
Н******** В******** В**********, **.**.**** року народження. Одинока
матір  дитини  згідно  з  рішенням  Н***************  районного  суду
Кіровоградської області від **.**.**** р. позбавлена батьківських прав;

гр. Р*** О**** М*********, яка мешкає в м. Кіровограді, вул. Ш****-
**,  **,  кв.*,  над  малолітньою  онукою,  що  позбавлена  батьківського
піклування,  Р********  О*****  П********,  **.**.****  року  народження,  у
зв’язку  зі  смертю  матері.  Батько  дитини  згідно  з  рішенням  Л**********
районного суду м.  Кіровограда від **.**.**** р.  позбавлений батьківських
прав;

гр.  Р****** С******* О************,  яка  мешкає в м.  Кіровограді,
вул. Г********,  **/***,  над  майном  неповнолітньої  онуки,  що  позбавлена
батьківського піклування, Н********* О**** В************,  **.**.**** ро-
ку  народження.  Матір  дитини  померла.  Батько  згідно  з  рішенням
центрального районного суду м.  М******** від **.**.**** р.  позбавлений
батьківських прав;

гр. Ц********* Р**** І*******, яка мешкає в м. Кіровограді, вул. К**-
***********,  **,  кв.  ***,  над  майном  малолітньої  онуки,  що  позбавлена
батьківського  піклування,  Г*******  А********  О************,  **.**.****
року народження. Мати дитини згідно з рішенням Л********** районного
суду м. Кіровограда від **.**.**** р. позбавлена батьківських прав. Згідно з
рішенням  Л**********  районного  суду  м.  Кіровограда  від  **.**.****  р.
батько дитини позбавлений батьківських прав;

гр. К***** Н**** А********, яка мешкає в м. К**********, вул. Б***-
*******,  **-*,  над  майном  малолітнього  онука,  що  позбавлений
батьківського  піклування  Б****  Ю***  Ю********,  **.**.****  року
народження. Мати дитини померла. Батько згідно з рішенням Л**********
районного суду м.  Кіровограда від **.**.**** р.  позбавлений батьківських
прав;

гр.  І********  Л****  Д********,  яка  мешкає  в  м.  Кіровограді,
вул. П*************,  **,  кв.  *,  над  майном  малолітньої  онуки  -  сироти,
І********  О*********  С********,  **.**.****  року  народження.  Батьки
дитини померли;
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Р****** Л**** В************ та Р****** О********* І********, які
мешкають  в  м.  Кіровограді,  вул.  Г*******,  **,  кв.**,  над  майном
малолітнього  онука,  що  позбавлений  батьківського  піклування,  Р******
Є******  О*************,  **.**.****  року  народження.  Мати  дитини
померла.  Батько  згідно  з  рішенням  К**********  районного  суду  м.  Кі-
ровограда від **.**.**** р. позбавлений батьківських прав.

гр. Д***** О********* А************, який мешкає в м. Кіровограді,
вул. В***** П*******, *, кв.*, над майном малолітньої племінниці-сироти,
М**********  І****  О************,  **.**.****  року  народження.  Батьки
дитини померли.

Міський голова       В. Пузаков

Носаль
24-37-05


