
  

 Р І Ш Е Н Н Я

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ
МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО

від "12" листопада 2019 року            № 662

Про припинення функціонування
прийомної сім’ї  Позднякової С.М.

     Керуючись   статтями  140,  146  Конституції  України,  підпунктом 4 пункту
«б» статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями
256-1 -  256-4 Сімейного кодексу України,  Положенням про прийомну сім’ю,
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2002 року
№ 565, висновком комісії з питань захисту прав дитини (протокол від 07 серпня
2019  року  №  35),  розглянувши  заяву  гр.  П*  С*  М*  щодо
припинення функціонування прийомної сім’ї, Виконавчий комітет Міської ради
міста Кропивницького 

В И Р І Ш И В :    

  1.  Припинити  функціонування  прийомної  сім’ї  П*  С*
М*,  яка  мешкає  в  м.  Кропивницькому,  вул.  Н*,  та
припинити  дію   угоди  від  17  квітня  2007  року  №  07/18  «Про  влаштування
дитини на виховання та спільне проживання до прийомної сім’ї».  
    
       2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету
міської ради від 28 березня 2007 року № 404 «Про утворення прийомної сім’ї та
переведення до неї дитини з будинку дитини».

Міський голова                                                                        Андрій РАЙКОВИЧ

Таїсія Фоменко 22 24 16



У К Р А Ї Н А

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

від « 28 » березня 2007 року  № 404

Про утворення прийомної сім’ї та
переведення до неї дитини з
будинку дитини

Розглянувши  заяву  гр.  П*  С*  М*  про  дозвіл
на утворення прийомної сім’ї та переведення до неї дитини з будинку дитини,
керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та
висновком  опікунської  ради  (протокол  №  16  від  19.03.2007  р.),  виконком
Кіровоградської міської ради

В И Р І Ш И В:

1.  Утворити  прийомну  сім’ю  гр.  П*  С*  М*,
яка  мешкає  в  м.  Кіровограді,  вул.  Н*  та  дозволити  перевести
до  неї  з  1  квітня  2007  р.  з  будинку  дитини  малолітню  дитину  П*
О*  О*,  *  року  народження.  Батько  дитини
помер.  Мати  дитини  згідно  з  рішенням  Кіровського  районного  суду
м.Кіровограда від 04.08.2005 р. позбавлена батьківських прав.

2.  Директору  департаменту  з  гуманітарних  питань  –  заступнику
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Скороходу В.С.
укласти договір з прийомною сім’єю П*.

3.  Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на
директора департаменту з гуманітарних питань - заступника міського голови
з питань діяльності виконавчих органів ради Скорохода В.С.

Секретар міської ради Р.Мишериченко

Мосендз
24-37-05


