УКРАЇНА

РІШЕННЯ
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ
МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО

від "___" ________________ 2018 року

№ _______

м.Кропивницький

Про затвердження висновку
Керуючись ст. 140, 146 Конституції України, підпунктом 4 п. «б»
ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
підпунктом 14 п. 27 Порядку провадження органами опіки та піклування
діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 866, Виконавчий
комітет Міської ради міста Кропивницького
В И Р І Ш И В:
Затвердити
висновок
про
можливість
передачі
С*
Р*, * року народження, для подальшого виховання батькові, що додається.

Міський голова
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А. Райкович

Е*

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчого комітету
Міської ради міста Кропивницького
"____" _______________ 2018
№ _______
ВИСНОВОК
про можливість передачі дитини С* Е* Р*,
* року народження, для подальшого виховання батькові
За поданням служби у справах дітей Виконавчого комітету Міської
ради міста Кропивницького на засіданні комісії з питань захисту прав
дитини 28 березня 2018 року (протокол № 12) розглянуто документи та заяву
від
23
березня
2018
року
гр.
С*
Р*
В*,
який
зареєстрований за адресою:
м. Кропивницький, тупик Н*, *, а
проживає за адресою: Кіровоградська область, м. Бобринець, вул. Б*,
будинок *, про надання висновку про можливість повернення йому на
виховання
малолітньої
доньки
С*
Е*
Р*,
*
року
народження.
Малолітня дитина С* Е* відповідно до рішення виконавчого
комітету Кіровоградської міської ради від 10 жовтня 2012 року № 819 «Про
встановлення опіки над малолітніми дітьми» перебуває під опікою
бабусі гр. С* Н* І*. Підставою для влаштування дитини під
опіку був вирок Кіровського районного суду м. Кіровограда від 24 листопада
2011 року про засудження батька дитини гр. С* Р.В. до позбавлення волі
та постанова Ленінського районного суду м. Кіровограда від 09 квітня
2012 року про тримання матері дитини гр. Т* А.А. під вартою.
Згідно
з
довідкою
про
звільнення
серії
К*
№
*
громадянин
С*
Р*
В*
звільнений
по
відбуттю
строку
покарання.
С*
Р.В.
займає
посаду
*.
За
період
з
грудня 2017 року по січень 2018 року йому нарахована заробітна плата у
сумі 9000, 00 грн., про що свідчить довідка від 22 лютого 2018 року.
Заявник зареєстрований
в м. Кропивницькому, тупик Н*,
будинок * (Витяг з Єдиного державного демографічного реєстру щодо
реєстрації місця проживання від 23 березня 2018 року), а проживає за
адресою: Кіровоградська область, Бобринецький район, м. Бобринець,
вул. Б*, * (довідка
Бобринецької
міської ради від 22 лютого
2018 року № 793) без реєстрації.
Відповідно до довідки - характеристики Бобринецької міської ради
від 21 лютого 2018 року № 43, скарги, заяви та інші повідомлення стосовно
неправомірної поведінки гр. С* Р.В. не надходили. Згідно з актом обстеження
умов проживання,
складеним в.о. начальника служби у справах

2
дітей Бобринецької міської ради Г* Н.Є., заступником міського
голови К* Л.П., головним спеціалістом апарату міської ради
П* О.О., умови проживання добрі.
Враховуючи вищевикладене, керуючись постановою Кабінету Міністрів
України від 24 вересня 2008 року № 866 «Питання діяльності органів опіки та
піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», вирішено вважати за
доцільне
передачу
малолітньої
дитини
С*
Е*
Р*,
*
року
народження,
для
подальшого
виховання
батькові гр. С* Р* В*.

Т.в.о. начальника служби у справах дітей
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А. Мосендз

