УКРАЇНА

РІШЕННЯ
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ
МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО
від "12" березня 2019 року

№ 157

Про звільнення від повноважень
піклувальника над неповнолітньою дитиною
Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, підпунктом 4
пункту «б» статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», статтею 75 Цивільного кодексу України, статтею 251 Сімейного
кодексу України, пунктом 49 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 (від 06 лютого 2019 року № 7),
розглянувши
заяву
гр.
К*
Л*
В*
про
звільнення
від
повноважень піклувальника над неповнолітньою дитиною, Виконавчий
комітет Міської ради міста Кропивницького
В И Р І Ш И В:
1. Звільнити від повноважень піклувальника гр. К* Л*
В*,
яка
мешкає
за
адресою:
м.
Львів,
вул.
К*,
*,
квартира *, над неповнолітньою дитиною, позбавленою батьківського
піклування,
Б*
Д*
О*,
*
року
народження.
2. Визнати такими, що втратили чинність, абзац третій пункту 1,
абзац другий пункту 2 в частині, що стосується Б* Д*
О*,
*
року
народження,
рішення
виконавчого
комітету
міської ради від 23 січня 2014 року № 29 «Про призначення опіки над
малолітніми дітьми».
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А.РАЙКОВИЧ

УКРАЇНА

РІШЕННЯ
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
від «_23_» січня 2014 року

№ _29

Про встановлення опіки над
малолітніми 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 № 51
від 25.12.2013 р., № 2 від 15.01.2014 р., № 3 від 22.03.2013 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:
Б*, * року народження;
Б*, * року народження;
Ф*, * року народження;
В*, * року народження.
2. Призначити:
гр. К*, яка зареєстрована в м. Кіровограді, вул. Ж*, а проживає в м.
Кіровограді, пров. Р*, опікуном над малолітніми дітьми Б*, * року
народження, та Б*, * року народження;

2
гр. Н*, яка проживає в м.Кіровоград, пров. Б*, опікуном над малолітнім
онуком, що позбавлений батьківського піклування, Ф*, * року народження;
гр. В*, який проживає в м. Кіровограді, вул. П*, опікуном над малолітнім
братом-сиротою В*, * року народження.
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