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Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ  

МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

від " 23 " січня 2018 року                            № 29 
 

м.Кропивницький 

 

Про припинення функціонування 

прийомної сім’ї Г***  

     Керуючись   ст.  140,  146  Конституції  України,  підпунктом  4   п.  «б»                

ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,                             

ст. 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 15 листопада 2017 року № 48),  розглянувши матеріали 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  Г*** І*** М***  та Г*** 

О*** І**, які мешкають в м. Кропивницькому,                         вул. М***, ***, та 

припинити дію договору від 16 березня 2017 року № 29/49 «Про влаштування 

дітей на виховання та спільне проживання до прийомної сім’ї» у зв’язку з  

порушенням умов договору.  

        Г*** (З***) С**** С***, **** року народження, проходить військову 

службу у Збройних Силах України; З*** В*** С***, **** року народження, та 

Л*** В*** В***, **** року народження, перебуватимуть під опікою 

Державного навчального закладу «Кіровоградський професійний ліцей імені 

Героя Радянського Союзу О. С. Єгорова». 

     

     2.  Визнати такими, що втратили чинність, абзац другий п. 1 рішення 

виконавчого комітету Кіровоградської міської ради від 12 лютого 2007 року    

№ 174 «Про утворення прийомних сімей та переведення до них дітей з 

дитячого  будинку   «Барвінок»  та  будинку  дитини», п. 2 рішення виконавчого  
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комітету Кіровоградської міської ради від 16 липня 2007 року № 819 «Про 

утворення   прийомних   сімей   та    переведення   до  них   дітей  з  інтернатних 

закладів», рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської ради              

від 14   червня   2006 року  № 656 «Про  переведення малолітньої дитини з 

будинку дитини до прийомної сім’ї» та рішення виконавчого комітету 

Кіровоградської міської ради від 14 березня 2017 року № 137 «Про 

відрахування дітей з дитячого будинку сімейного типу Г*** та переведення 

дитячого будинку сімейного типу у статус прийомної сім’ї». 

 

 

Заступник міського голови з питань  

діяльності виконавчих органів ради                                               О. Мосін  
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