
    

 Р І Ш Е Н Н Я

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 
КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

від "26 " липня 2022 року № 488

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 квартирою, що належить особі із числа дітей,
позбавлених  батьківського  піклування,  П*******  О*********
О*************,  **.**.****  року  народження,  на  підставі  договору
дарування від  **.**.**** р.  та  знаходиться за  адресою:  м. К************,
вул. В********, **, кв. **, у зв’язку із досягненням повноліття.

2. Визнати такими, що втратили чинність, абзац восьмий пункту 1 та
абзац  шостий  пункту  2  рішення  виконавчого  комітету  міської  ради  від
11 вересня 2018 року № 445 “Про встановлення опіки над майном дітей”.

3. Припинити опіку над 1/3 часткою квартири,  що належить особі  із
числа  дітей-сиріт  К*********  М*****  Ш*********,  **.**.****  року
народження,  на  підставі  свідоцтва  про  право  власності  на  житло  від
**.**.**** р.  та  знаходиться  за  адресою:  м. К************,
вул. К*******, **, кв. *, у зв’язку із досягненням повноліття.

4. Визнати  такими,  що  втратили  чинність,  підпункт  3  пункту  1  та
підпункт 2 пункту 2 рішення виконавчого комітету міської ради від 23 грудня
2019 року № 761 “Про встановлення опіки над майном дітей”.
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5. Припинити опіку над 1/12 часткою житлового будинку, що належить
особі із числа дітей-сиріт Т******** А******** С********, **.**.**** року
народження,  на  підставі  свідоцтва  про  право  на  спадщину за  законом від
**.**.**** р.  та  знаходиться  за  адресою:  м. К************,
пров. Г********, **, у зв’язку із досягненням повноліття.

6. Визнати  такими,  що  втратили  чинність,  підпункт  2  пункту  1  та
підпункт  2  пункту  2  рішення  виконавчого  комітету  міської  ради  від
28 листопада 2018 року № 587 “Про встановлення опіки над майном дітей”.

Секретар міської ради Олег КОЛЮКА

Юлія Андрюшкова 35 83 35


