
У К Р А Ї Н А 

Р І Ш Е Н Н Я 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

від  27 травня  2014 року                                                 № 255 

 
 
Про надання статусу    
 
 
 Керуючись ст. 140, 146 Конституції України, підпунктом 4              
п. «б»  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 Б ****, **** року народження. Мати дитини громадянка  
Б **** померла **** р.  Відомості про батька записані відповідно до частини 
першої статті 135 Сімейного кодексу України (витяг з Державного реєстру 
актів цивільного стану громадян про народження із зазначенням відомостей 
про батька відповідно до частини першої статті 135 Сімейного кодексу 
України  від **** р. № ****). 
 Малолітня Б ****, **** року народження,  перебуває на утриманні 
громадянки Б ****, яка   мешкає  в  м.   Кіровограді  по вул. Г ****; 
 
 дитини, позбавленої батьківського піклування, Ф ****, **** року 
народження. Мати дитини громадянка Ф **** померла **** р. Згідно з 
рішенням Кіровського  районного суду м. Кіровограда від **** р. батько  
дитини громадянин Ф **** позбавлений батьківських прав                                        
(справа № ****).  
 Малолітня  Ф ****, ****  року народження,  перебуває на утриманні 
громадянки С ****, яка   мешкає в м. Кіровограді по вул. Ч ****; 
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 дитини, позбавленої батьківського піклування, Ф ****, **** року 
народження. Мати дитини громадянка Ф **** померла **** р. Згідно з 
рішенням Кіровського  районного суду м. Кіровограда від **** р. батько  
дитини громадянин Ф **** позбавлений батьківських прав                                        
(справа № ****).  
 Малолітній  Ф ****, **** року народження,  перебуває на утриманні 
громадянки С ****, яка   мешкає в м. Кіровограді по вул. Ч ****; 
 
 дитини-сироти В ****, **** року народження. Мати дитини громадянка          
В **** померла **** р.  Відомості про батька записані відповідно до частини 
першої статті 135 Сімейного кодексу України (довідка Центрального відділу 
реєстрації актів цивільного стану Головного управління юстиції у 
Кіровоградській області    від **** р. № ****). 
 Малолітня В ****, **** року народження,  перебуває в прийомній сім’ ї 
громадян Х ****, які мешкають в с. С **** Н**** району Кіровоградської 
області; 
 
 дитини-сироти В ****, **** року народження. Мати дитини громадянка 
В **** померла **** р.  Відомості про батька записані відповідно до частини 
першої статті 135 Сімейного кодексу України (довідка Центрального відділу 
реєстрації актів цивільного стану Головного управління юстиції у 
Кіровоградській області          від **** р. № ****). 
 Малолітня В ****, **** року народження,  перебуває в прийомній сім’ ї 
громадян Х ****, які мешкають в с. С **** Н **** району Кіровоградської 
області. 
 
 дитини-сироти Б ****, **** року народження. Мати дитини громадянка  
Б **** померла **** р. Батько дитини громадянин Б **** помер **** р.   
 Відповідно до рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської 
ради від 24.01.2007 р. № 99 «Про призначення опіки над малолітніми дітьми, 
майном та піклування над неповнолітньою дитиною» дитина Б ****, **** року 
народження, перебуває під опікою бабусі громадянки Б **** та дідуся 
громадянина Б ****, які мешкають в м. Кіровограді по вул. Х ****. 
    

2. Визнати такими, що втратили чинність, абзаци 20-23                
рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської ради                                 
від 27 січня 2009 року  № 94 «Про надання статусу» та абзаци 115, 116                
рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської ради                                 
від 09 червня 2009 року  № 757 «Про надання статусу».  
 

Міський голова              О.Саінсус 
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Горін 22 06 76 


