
У К Р А Ї Н А

Р І Ш Е Н Н Я

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

від « ___ »  __________  2017 року                                                          №  _____

м. Кропивницький

Про звільнення від повноважень 
піклувальника над неповнолітньою
дитиною та його майном

Керуючись  ст.  140,  146  Конституції  України,  підпунктом  4  п.  «б»
ст.  34  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,
ст.  75 Цивільного  кодексу  України,  ст.  251  Сімейного  кодексу  України,
п.  49  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 (протокол
№  47  від  08  листопада  2017  року),  виконавчий  комітет  Кіровоградської
міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Звільнити  гр.  Н*  Л*  В*,  яка  мешкає  в
м.  Кропивницькому,  вул.  С*,  *,   кв.  *,  від  повноважень  піклувальника
над  неповнолітнім  онуком-сиротою  Н*  О*
О*, * року народження, та його майном.

2. Визнати такими, що втратили чинність, абзац другий п. 1 рішення
виконавчого комітету Кіровоградської міської ради від 12 березня 2008 року
№  332  «Про  призначення  опіки  над  малолітніми  дітьми,  піклування  над
неповнолітніми дітьми та майном» та абзац третій п. 1 рішення виконавчого
комітету Кіровоградської міської ради від 15 квітня 2008 року № 506 «Про
призначення опіки над малолітніми дітьми та їх майном».

Міський голова А. Райкович

Фоменко 22 24 18



У К Р А Ї Н А

Р І Ш Е Н Н Я

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

від «12»   березня  2008 року                                      №  332

м. Кіровоград

Про призначення опіки над
малолітніми дітьми, піклування
над неповнолітніми дітьми та
майном

Керуючись  ст.  140,  146 Конституції  України,  ст.  34  Закону України
«Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  ст.  6  Цивільного  кодексу
України,  ст.  19  Сімейного  кодексу  України,  керуючись  висновками
опікунської ради (протоколи № 10 від 25.02.2008 р., № 11 від 03.02.2008 р.),
розглянувши  заяви  громадян  з  проханням  про  призначення  опіки  над
малолітніми  дітьми,  піклування  над  неповнолітніми  дітьми  та  майном,
виконком Кіровоградської міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Призначити опікунами:

гр.  Н*  Л*  В*,  яка  зареєстрована  в  м.  Кі-
ровограді,  *,  *,  кв.  *,  над  малолітніми  онуками,  що
позбавлені  батьківського  піклування,  Н*  О*  О*,
*  року  народження,  Н*  О*  О*,
* року народження, у зв’язку зі смертю батька. Матір дітей згідно з рішенням
Ленінського районного суду м. Кіровограда від 13.02.2008 року позбавлена
батьківських прав;

гр.  В*  О*  В*,  яка  мешкає  в  м.  Кіровограді,
вул.  Маршала  Конєва,  7,  кв.  68,  над  майном  малолітнього  онука,  що
позбавлений  батьківського  піклування,  В*  В*
В*,  *  року  народження,  та  яке  знаходиться  за
адресою: м. Кіровоград, вул. *, *, *. 17.
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2. Призначити  піклувальниками:

гр.   Т*  Т*  В*,  яка  зареєстрована  в  м.  Кіровограді,
вул.  Я*,  *,  кв.  *,  а  мешкає  в  м.  Кіровограді,  вул.  К*,  *,
кв.  *,  над  неповнолітньою  племінницею,  що  позбавлена  батьківського
піклування,  Ч*  В*  Ю*,  *  року  народження,  та  її
майном.  Матір  дитини  померла.  Батько  згідно  з  ухвалою  Ленінського
районного суду м. Кіровограда від 18.05.2007 року оголошений в розшук;

гр.  Ш*  О*  Я*,  яка  зареєстрована  в  м.  Кіровограді,
вул.  В*,  *,  кв.  *,  над  неповнолітнім  вихованцем  Кіровоградського
дитячого  будинку  інтернатного  типу  для  дітей  дошкільного  та  шкільного
віку  з  компенсуючими  групами  «Барвінок»,  що  є  сиротою,  Г*
М* Г*, * року народження, у зв’язку зі смертю одинокої матері дитини.

Міський голова В. Пузаков

Носаль
24-37-05



У К Р А Ї Н А

Р І Ш Е Н Н Я

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

від «15»   квітня  2008 року                                      №  506

м. Кіровоград

Про призначення опіки 
над малолітніми дітьми та їх
майном

Керуючись  ст.  140,  146 Конституції  України,  ст.  34  Закону України
«Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  ст.  6  Цивільного  кодексу
України,  ст.  19  Сімейного  кодексу  України,  керуючись  висновками
опікунської ради (протоколи № 15 від 24.03.2008 р., № 16 від 31.03.2008 р.,
№  17  від  07.04.2008  р.),  розглянувши  заяви  громадян  з  проханням  про
призначення  опіки  над  малолітніми  дітьми  та  їх  майном,  виконком
Кіровоградської міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Призначити опікунами:

гр.  К*  О*  І*,  яка  зареєстрована  в  м.  Кіровограді,
вул.  Х*,  *,  к.  *,  кв.  *,  над  малолітньою  онукою-сиротою
Б* І* О*, * року народження, та її майном. Батьки дитини померли;

гр.  Н*  Л*  В*,  яка  зареєстрована  в  м.  Кі-
ровограді,  *,  *,  кв.  *,  над  малолітніх  онуків,  що
позбавлені  батьківського  піклування,  Н*  О*  О*,
*  року  народження,  Н*  О*  О*,
*  року  народження,  яке  знаходиться  за  адресою:  м.  Кіровоград,
вул. *, *;

гр.  І*  В*  М*,  який  мешкає  в  м.Кіровограді,
вул.  З*,  *,  над  малолітньою  онукою-сиротою,  Б*
А* Р*, * року народження, та її майном. Батьки дитини померли;
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гр.  У*  Н*  І*  та  Б*  С*  В*,
які  мешкають  в  м.  Кіровограді,  вул.  П*,  *,  к.*,  кв.*,  над  малолітньою
вихованкою  Будинку  дитини,  що  позбавлена  батьківського  піклування,
Новіковою  Вікторією  Валеріївною,  18.06.2005  року  народження.  Одинока
матір  дитини  згідно  з  рішенням  Новоукраїнського  районного  суду
Кіровоградської області від 05.02.2008 р. позбавлена батьківських прав;

гр.  Р*  О*  М*,  яка  мешкає  в  м.  Кіровограді,  вул.  Ш*-
*,  *,  кв.*,  над  малолітньою  онукою,  що  позбавлена  батьківського
піклування,  Р*  О*  П*,  *  року  народження,  у
зв’язку  зі  смертю  матері.  Батько  дитини  згідно  з  рішенням  Ленінського
районного суду м. Кіровограда від 26.02.2008 р.  позбавлений батьківських
прав;

гр.  Р*  С*  О*,  яка  мешкає  в  м.  Кіровограді,
вул.*,  *,  над  майном  неповнолітньої  онуки,  що  позбавлена
батьківського  піклування,  Н*  О*  В*,  *  ро-
ку  народження.  Матір  дитини  померла.  Батько  згідно  з  рішенням
центрального  районного суду м.  Миколаєва  від  22.03.2000 р.  позбавлений
батьківських прав;

гр.  Ц*  Р*  І*,  яка  мешкає  в  м.  Кіровограді,  вул.  К*-
*,  *,  кв.  *,  над  майном  малолітньої  онуки,  що  позбавлена
батьківського   піклування,  Г*  А*  О*,  *
року народження.  Мати  дитини згідно з  рішенням Ленінського  районного
суду м. Кіровограда від 15.11.2006 р. позбавлена батьківських прав. Згідно з
рішенням   Ленінського  районного  суду  м.  Кіровограда  від  10.06.2001  р.
батько дитини позбавлений батьківських прав;

гр.  К*  Н*  А*,  яка  мешкає  в  м.  Кіровограді,  вул.  Б*-
*,  *,  над  майном  малолітнього  онука,  що  позбавлений
батьківського  піклування  Б*  Ю*  Ю*,  *  року
народження. Мати дитини померла. Батько згідно з рішенням Ленінського
районного суду м. Кіровограда від 11.02.2008 р.  позбавлений батьківських
прав;

гр.  І*  Л*  Д*,  яка  мешкає  в  м.  Кіровограді,
вул.П*,  *,  кв.  *,  над  майном  малолітньої  онуки-сироти
І* О* С*, * року народження. Батьки дитини померли;
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Р*  Л*  В*  та  Р*  О*  І*,  які
мешкають  в  м.  Кіровограді,  вул.  Г*,  *,  кв.*,  над  майном
малолітнього  онука,  що  позбавлений  батьківського  піклування,  Р*
Є*  О*,  *  року  народження.  Мати  дитини
померла.  Батько  згідно  з  рішенням  Кіровського  районного  суду  м.  Кі-
ровограда від 23.05.2006 р. позбавлений батьківських прав;

гр.  Д*  О*  А*,  який  мешкає  в  м.  Кіровограді,
вул.  В*,  *,  кв.  *,  над  майном  малолітньої  племінниці-сироти,
М* І* О*, * року народження. Батьки дитини померли.

Міський голова В. Пузаков

Носаль
24-37-05
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