
Р І Ш Е Н Н Я

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ 
МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО

від " ___ "  __________  2020 року №  _____

Про припинення піклування 
над неповнолітньою дитиною

 

Керуючись  статтями  140,  146  Конституції  України,  підпунктом  4
пункту «б» частини 1 статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», пунктом 50 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 15 січня  2020 року  №  3),  розглянувши  документи  та  заяви
громадян  з  проханням  про  припинення  піклування, Виконавчий  комітет
Міської ради міста Кропивницького

В И Р І Ш И В:

1. Припинити  піклування  над  неповнолітньою  дитиною  П*
В*  І*,  *  року  народження,  у  зв’язку  з  наданням  їй
повної цивільної дієздатності.

2. Визнати таким, що втратив чинність, абзац п'ятий  пункту 1 рішення
виконавчого  комітету  міської  ради  від  01  березня  2006  року  №  213  «Про
призначення  опіки  над  малолітніми  дітьми  та  їх  майном»  в  частині,  що
стосується П* В* І*,  * року народження.

Міський голова Андрій РАЙКОВИЧ

Таїсія Фоменко 22 24 18



У К Р А Ї Н А

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

від “1” березня 2006 року № 213

Про призначення опіки над 
малолітніми дітьми та їх 
майном

Розглянувши  заяви  з  проханням  призначення  опіки  над
малолітніми  дітьми  та  їх  майном,  керуючись   висновками  опікунської  ради
(протоколи  № 6  від  13.02.2006  р.,  № 8  від  20.02.2006  р.),  ст.  6  Цивільного
кодексу  України,  ст.19  Сімейного  кодексу  України  та  ст.  34  Закону
України “Про місцеве  самоврядування в  Україні”,  виконком Кіровоградської
міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Призначити опікунами:

гр.  П*  Н*  І*,  яка  мешкає  в  м.  Кіровограді,
вул.  К*,  над  малолітнім  онуком  Ц*  М*
І*,  *  року  народження,  у  зв'язку  зі  смертю  матері.  Батько
дитини  проживає  в  Росії,  не  має  умов  та  можливостей  для  проживання
дитини разом з ним;

гр.  Ц*  М*  К*,  яка  мешкає  в  м.  Кіровограді,
вул.  К*,  над  житлом  її  малолітнього  онука
Ц*  М*  І*,  *  року  народження,  частина  якого
належить йому на підставі свідоцтва про право власності на житло № * від * р.;

гр.  Ф*  В*  М*,  яка  мешкає  в  м.  Кіровограді,
вул.  Г*,  над  малолітнім  онуком  С*
В*  С*,  *  року  народження,  у  зв'язку  зі  смертю
батька.  Матір  дитини  згідно  з  рішенням  Кіровського  районного  суду
м. Кіровограда позбавлена батьківських прав;
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гр.  Н*  В*  М*,  яка  мешкає  в  м.  Кіровограді,
вул.  П*,  над  малолітніми  онуками  П*
В*  І*,  *  року  народження,  Н*  К*
Г*,  *  року  народження,  та  Н*  Б*
І*,  *  року  народження.  Батько  П*  помер.
Матір  дітей  згідно  з  рішенням  Кіровського  районного  суду  м.  Кіровограда
позбавлена  батьківських  прав,  по  відношенню  до  Н*  К*  Г*  та
Н* Б* І* вона є одинокою;

гр.  Ш*  Л*К*,  яка  мешкає  в  м.  Кіровограді,
вул.  А*,  над  малолітньою  К*  А*
В*,  *  року  народження,  у  зв'язку  зі  смертю  одинокої
матері дитини;

гр.  Ш*  Н*  Д*  та  Ш*  О*  М*,  які
мешкають  в  м.  Кіровограді,  пров.  К*,  над  малолітнім
Б*  Д*  С*,  *  року  народження.  Дитину  було
покинуто  в  пологовому  будинку  №  1  м.  Кіровограда  (акт  про  дитину,
покинуту  в  пологовому  будинку,  іншому  закладі  охорони  здоров'я  або  яку
відмовилися  забрати  батьки  чи  інші  родичі,  про  підкинуту  чи  знайдену
дитину від 05.01.2006 р.).

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського
голови Волканова В.А.

Міський голова М. Чигрін

Скворцова
24-37-05


