РІШЕННЯ
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ
МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО
від " 13 " серпня 2019 року

№ 487

Про припинення опіки над майном
Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, підпунктом 4
пункту «б» частини 1 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 Міської ради міста Кропивницького Виконавчий комітет Міської ради
міста Кропивницького
В И Р І Ш И В:
1. Припинити опіку над житлом та рухомим майном, що належать
особі із числа дітей-сиріт К***** А***** І********, **.**.**** року
народження, та знаходиться за адресою: м. К************, вул. Г*****
У******, **, кв.**, у зв’язку із досягненням повноліття.
2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого
комітету міської ради від 22 липня 2014 року № 333 «Про встановлення опіки
над майном дитини».

Міський голова

Юлія Андрюшкова 24 99 82

Андрій РАЙКОВИЧ

УКРАЇНА

РІШЕННЯ
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
від «22» _ липня_ 2014 року

№ 333

Про встановлення опіки
над майном дитини
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 висновок комісії з питань захисту прав дитини (протокол
№ 30 від 16.07.2014 р.), розглянувши заяву гр. М***** В*******
В********** щодо встановлення опіки над майном малолітнього К*****
А***** І*******, **.**.**** року народження, виконком Кіровоградської
міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Встановити опіку над житлом малолітньої дитини-сироти К*****
А***** І********, **.**.**** року народження, яке належить йому на праві
приватної власності відповідно до свідоцтва про право власності на житло
від 19.06.2013 р., та рухомим майном (згідно з додатком) і знаходиться за
адресою: м. Кіровоград, вул. Г***** С*****, **, кв. **.
2. Призначити гр. М***** В******* В********, який мешкає по
вул. К**********, **, смт. Вільшанка, Вільшанський район, Кіровоградська
область, опікуном над майном малолітньої дитини-сироти К****** А******
І********, **.**.**** року народження, яке знаходиться за адресою:
м. Кіровоград, вул. Г***** С*********, **, кв. **.
3. Повідомити про прийняте рішення Вільшанську районну державну
адміністрацію та прийомного батька дитини гр. М****** В******
В********, який зареєстрований та мешкає по вул. К**********, **,
смт. Вільшанка, Вільшанський район, Кіровоградська область.

Секретар міської ради
Андрюшкова 24 99 82

І.Марковський

Додаток
до рішення виконавчого комітету
Кіровоградської міської ради від
«__»________________2014
№_____

Перелік рухомого майна, що належить дитині
1. Шафа для одягу – 2
2. Шафа для книжок – 1
3. Письмовий стіл – 1
4. Диван – 1
5. Крісло – 2
6. Стілець – 3
7. Поличка для іграшок – 1
8. Стіл-тумба – 1
9. Килим – 6
10.Телевізор – 1
Примітка: майно старого зразка.

Начальник служби у справах дітей
виконавчого комітету
Кіровоградської міської ради

І.Сисак

