
   

 Р І Ш Е Н Н Я

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ 
МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО

від "23" квітня 2019 року                                                     № 256

Про встановлення 
опіки над майном дітей 

Керуючись  статтями  140,  146  Конституції  України,  підпунктом  4
пункту «б» статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
статтями  55,  72,  74  Цивільного  кодексу  України,  пунктами  57,  58  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»,  враховуючи   висновок
комісії  з   питань  захисту  прав  дитини  (від  20  березня  2019  року №  13),
розглянувши заяву  громадянки В* М* А* та матеріали щодо встановлення
опіки  над  майном  дітей,  Виконавчий  комітет  Міської  ради  міста
Кропивницького

В И Р І Ш И В:

1. Встановити опіку над:
1) 1/3  часткою квартири  малолітньої дитини-сироти В*  А*

О*,  *  року  народження,  яка  належить  йому  на  праві
власності  відповідно  до  свідоцтва  про  право  на  спадщину  за  законом
від  19.02.2019 року  та  знаходиться  за  адресою:  м.  Кропивницький,
вулиця А*, *, кв. *;

2)  1/3  часткою квартири  малолітньої дитини-сироти В*  К*
О*,  *  року  народження,  яка  належить  їй  на  праві
власності  відповідно  до  свідоцтва  про  право  на  спадщину  за  законом
від  19.02.2019 року  та  знаходиться  за  адресою:  м.  Кропивницький,
вулиця А*, *, кв. *;

3)  1/3  часткою квартири  малолітньої дитини-сироти В*  А*
О*,  *  року  народження,  яка  належить  їй  на  праві
власності  відповідно  до  свідоцтва  про  право  на  спадщину  за  законом
від  19.02.2019 року  та  знаходиться  за  адресою:  м.  Кропивницький,
вулиця А*, *, кв. *.
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2.   Призначити  гр.  В*  М*  А*,  яка  мешкає  за  адресою:
м.  Кропивницький,  вул.  А*,  *,  кв.  *,  опікуном  над  майном  малолітніх
онуків-сиріт  В*  А*  О*,  *  року  народження,
В*  К*  О*,  *  року  народження,  В*
А*  О*,  *  року  народження,  яке  знаходиться  за
адресою: м. Кропивницький, вул. А*, *, кв. *.

Міський голова                                                                                 А.РАЙКОВИЧ

Лідія Маган 22 24 18


