
У К Р А Ї Н А 

Р І Ш Е Н Н Я 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

від  «_21_»  серпня   2013 року                                    №  443 

 
 
Про встановлення опіки  над  
малолітніми дітьми та піклування  
над неповнолітніми дітьми 
 
 
     Керуючись ст. 140, 146 Конституції України, підпунктом 4 п. «б» 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  № 30 
від 31.07.2013 р., № 31 від 07.08.2013 р., № 32 від 14.08.2013 р.), розглянувши 
заяви громадян з проханням про встановлення опіки над малолітніми дітьми 
та піклування над неповнолітніми дітьми, виконком Кіровоградської міської 
ради 
 

В И Р І Ш И В: 
 

1. Встановити опіку над малолітніми дітьми: 
  
С*, * року народження; 
 
Н*, * року народження; 
 
Н*, * року народження; 
 
Ч*, * року народження; 

 
Н*, * року народження.  
 
2. Встановити піклування над неповнолітніми дітьми: 
 
К*, * року народження; 
 
К*, * року народження; 
 
Р*, * року народження.  
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 3. Призначити: 
 
 гр. Д*, яка мешкає в м. Кіровограді,  вул. К*, опікуном над малолітньою 

онукою-сиротою С*, * року народження; 
 
гр. Н*, яка мешкає в м. Кіровограді, вул. К*, опікуном над малолітніми 

онуками, що позбавлені батьківського піклування, Н*, * року народження, та 
Н*, * року народження; 

 
     гр. А*, яка мешкає в м. Кіровограді, вул. К*, опікуном над малолітньою 
онукою-сиротою Ч*, * року народження; 
 

гр. Н*, яка мешкає в м. Кіровограді,  вул. К*, опікуном над малолітнім 
онуком, що позбавлений батьківського піклування, Н*, * року народження; 
 

гр. Ж*, яка мешкає в м. Кіровограді,  с. Гірниче, вул. Л*, піклувальником 
над неповнолітніми племінницями-сиротами К*, * року народження, та К*,       
* року народження; 

 
    гр. Б*, яка мешкає в м. Кіровограді, вул. Г*, піклувальником над 
неповнолітньою онукою, що позбавлена батьківського піклування, Р*,           
* року народження. 

 
4. Кіровоградському міському центру соціальних служб для сім»ї, дітей та 

молоді здійснювати постійний соціальний супровід сім»ї Н*.  
 
 

 
Міський голова         О. Саінсус 
 
 
 
Фоменко 22 24 18 


