УКРАЇНА

РІШЕННЯ
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ
МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО
від "____" _____________ 2018 року

№ ______
м.Кропивницький

Про втрату статусу
Керуючись
статтями
140,
146
Конституції
України,
підпунктом 4 пункту «б» статті 34 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», пунктами 27, 30 постанови Кабінету Міністрів
України від 24 вересня 2008 року № 866 «Питання діяльності органів опіки
та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», Виконавчий комітет
Міської ради міста Кропивницького
В И Р І Ш И В:
1. Визнати такими,
батьківського піклування:

що

втратили

статус

дитини,

позбавленої

1) В******** А******** В********, **.**.**** року народження, у
зв’язку з усиновленням (рішення Кіровського районного суду м.Кіровограда
від 14.09.2018 року, справа № 404/4792/18);
2) В******** Д***** В*********, **.**.**** року народження, у
зв’язку з усиновленням (рішення Кіровського районного суду м.Кіровограда
від 14.09.2018 року, справа № 404/4792/18).
2. Визнати такими, що втратили чинність, абзаци шістнадцятий,
сімнадцятий, двадцятий та двадцять перший пункту 1 рішення виконавчого
комітету Кіровоградської міської ради від 05 березня 2012 року № 152 «Про
надання статусу».
Міський голова
Андрюшкова 24 99 82

А. Райкович

УКРАЇНА

РІШЕННЯ
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
від «_5_» березня 2012 року

№ 152

Про надання статусу

Керуючись ст. 140, 146 Конституції України, ст. 34 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 1, 5, 11 Закону України «Про
забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт
та дітей, позбавлених батьківського піклування», ст. 1 Закону України «Про
охорону дитинства», п. 21, 22, 24 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», виконком Кіровоградської міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Надати статус:
дитини-сироти П***** Р****** І********, **.**.**** року
народження. Мати дитини гр. Ч****** І** М********* померла
**.**.**** року (свідоцтво про смерть серії *-** № ******). Батько дитини
гр. П***** І*** В********* помер **.**.**** року (свідоцтво про смерть
серії *-** № ******).
Неповнолітній П***** Р***** І*******, **.**.**** року народження,
перебуває в комунальному закладі «Криворізький ліцей з посиленою
військово-фізичною підготовкою» м. Кривого Рога Дніпропетровської
області;
дитини, позбавленої батьківського піклування, П**** О**** А*******,
**.**.**** року народження. Згідно з рішенням Ленінського районного суду
м. Кіровограда від 02.11.2011 року батько дитини гр. П**** А***** І*******
позбавлений батьківських прав (справа № 2-2198/11). Мати дитини
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гр. П********* Н***** В******** померла **.**.**** р. (довідка про смерть
видана міським відділом по реєстрації смертей Головного управління юстиції
у Кіровоградській області від **.**.**** р. № ***-**.*/**-**).
Малолітня П**** О**** А********, **.**.**** року народження,
перебуває у комунальному закладі «Навчально-виховне об’єднання
«Загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів з утриманням дітей-сиріт та
класами для дітей зі зниженим зором – центр позашкільного виховання»
Кіровоградської міської ради Кіровоградської області;
дитини, позбавленої батьківського піклування, Т******* В******
В***********, **.**.**** року народження. Згідно з рішенням Ленінського
районного суду м. Кіровограда від 27.01.2012 р. дитина відібрана у матері
гр. Т******* І*** М********* без позбавлення батьківських прав
(справа № 2-2993/11). Реєстрація дитини проведена відповідно до частини
першої статті 135 Сімейного кодексу України (витяг з Державного реєстру
актів цивільного стану громадян про реєстрацію народження відповідно до
частини першої статті 135 Сімейного кодексу України від **.**.**** р.
№ ***********).
Неповнолітній Т******* В****** В**********, **.**.**** року
народження, перебуває в комунальному закладі «Навчально-виховне
об’єднання «Загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів з утриманням
дітей-сиріт та класами для дітей зі зниженим зором – центр позашкільного
виховання» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області;
дитини, позбавленої батьківського піклування, Г******* Т*****
В************, **.**.**** року народження. Батьки покинули дитину (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 **.**.**** р.). Реєстрація народження дитини
проведена відповідно до частини другої статті 135 Сімейного кодексу
України (витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про
реєстрацію народження відповідно до статей 126, 133, 135 Сімейного кодексу
України від **.**.**** р. № ***********).
Малолітня Г****** Т***** В************, **.**.**** року
народження, перебуває в Кіровоградській дитячій обласній лікарні;
дитини, позбавленої батьківського піклування, С***** А*******
В************, **.**.**** року народження. Батьки покинули дитину (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 **.**.**** р.). Реєстрація народження дитини
проведена відповідно до частини другої статті 135 Сімейного кодексу
України (витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про
реєстрацію народження відповідно до статей 126, 133, 135 Сімейного кодексу
України від **.**.**** р. № ************).
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Малолітня С***** А******* В************, **.**.****
народження, перебуває в Кіровоградській дитячій обласній лікарні;

року

дитини, позбавленої батьківського піклування, М******* І****
В*************, **.**.**** року народження. Батьки покинули дитину (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 **.**.**** р.). Реєстрація народження дитини
проведена відповідно до частини другої статті 135 Сімейного кодексу
України (витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про
реєстрацію народження відповідно до статей 126, 133, 135 Сімейного кодексу
України від **.**.**** р. № ***********).
Малолітній М****** І*** В************, **.**.**** року
народження, перебуває в Кіровоградській дитячій обласній лікарні;
дитини, позбавленої батьківського піклування, М******** М****
В************, **.**.**** року народження. Батьки покинули дитину (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 **.**.**** р.). Реєстрація народження дитини
проведена відповідно до частини другої статті 135 Сімейного кодексу
України (витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про
реєстрацію народження відповідно до статей 126, 133, 135 Сімейного кодексу
України від **.**.**** р. № ************).
Малолітня М******* М**** В************, **.**.**** року
народження, перебуває в Кіровоградській дитячій обласній лікарні;
дитини, позбавленої батьківського піклування, В******** Д*****
В*********, **.**.**** року народження. Згідно з рішенням Кіровського
районного суду м. Кіровограда від 20.10.2011 р. батько дитини гр. В*******
В**** В***********, мати дитини В******** О**** П******* позбавлені
батьківських прав (справа № 2-4184/11).
Малолітній В******* Д**** В********, **.**.**** року народження,
перебуває в дитячому будинку інтернатного типу для дітей дошкільного та
шкільного віку з компенсуючими групами «Барвінок» Кіровоградської
міської ради;
дитини, позбавленої батьківського піклування, В******** Д*****
В*********, **.**.**** року народження. Згідно з рішенням Кіровського
районного суду м. Кіровограда від 20.10.2011 р. батько дитини гр. В*******
В**** В***********, мати дитини В******** О**** П******* позбавлені
батьківських прав (справа № 2-4184/11).
Малолітній В******* Д***** В********, **.**.**** року народження,
перебуває в дитячому будинку інтернатного типу для дітей дошкільного та
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шкільного віку з компенсуючими групами «Барвінок» Кіровоградської
міської ради;
дитини, позбавленої батьківського піклування, В********* А********
В********, **.**.**** року народження. Згідно з рішенням Кіровського
районного суду м. Кіровограда від 20.10.2011 р. батько дитини гр. В*******
В**** В***********, мати дитини В******** О**** П******* позбавлені
батьківських прав (справа № 2-4184/11).
Малолітня В******** А******** В********, **.**.**** року
народження, перебуває в дитячому будинку інтернатного типу для дітей
дошкільного та шкільного віку з компенсуючими групами «Барвінок»
Кіровоградської міської ради;
дитини-сироти К******** А****** І********, **.**.**** року
народження. Мати дитини, гр. К******** О**** В************ померла
**.**.**** р. (свідоцтво про смерть серії *-** № ******). Відомості про
батька дитини записані за вказівкою матері відповідно до ч.2 ст. 55 Кодексу
про шлюб і сім’ю України (довідка Палацу
урочистої реєстрації
новонароджених
виконавчого комітету Кіровоградської міської ради
народних депутатів від **.**.**** р.).
2.
Службі у справах дітей виконавчого комітету Кіровоградської
міської ради повідомити про прийняте рішення виконавчий комітет
Кіровської районної у м. Кіровограді ради.
3.
Визнати таким, що втратив чинність, абзац 12 рішення
виконавчого комітету Кіровоградської міської ради від 15 березня 2011 року
№ 225 «Про надання статусу».

Міський голова

Горін
220676

О. Саінсус

