
У К Р А Ї Н А

Р І Ш Е Н Н Я

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ 
МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО

від "_____" __________________  2018 року                                                      № ______

м.Кропивницький

Про звільнення від повноважень 
піклувальника над неповнолітньою дитиною

Керуючись  статтями  140,  146  Конституції  України,  підпунктом  4
пункту  «б»  статті  34  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в
Україні»,  статтею  75 Цивільного кодексу України,  статтею 251 Сімейного
кодексу  України,  пунктом  49  постанови  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  (від  21  листопада  2018  року №  38),  розглянувши
заяву  гр.  К*  І*  І*  про  звільнення  від  повноважень  піклувальника  над
неповнолітньою  дитиною,  Виконавчий  комітет  Міської  ради  міста
Кропивницького

В И Р І Ш И В:

1.  Звільнити  від  повноважень  піклувальника  гр.  К*  І*
І*,  яка  мешкає  в  м.  Кропивницькому,   пров.  М*,  *,  над
неповнолітньою  дитиною-сиротою  З*  Т*  О*,
*  року народження.

2.   Визнати  таким,  що втратив  чинність,  абзац  четвертий   пункту  1
рішення виконавчого комітету міської ради від 22 серпня 2007 року № 1010
«Про  призначення  опіки  над  малолітніми  дітьми,  піклування  над
неповнолітньою дитиною та їх майном».

Міський голова          А. Райкович

Маган 22 24 18



У К Р А Ї Н А

Р І Ш Е Н Н Я

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

від «22»   серпня   2007 року                                            № 1010

м. Кіровоград 

Про призначення опіки над
малолітніми дітьми, піклування
над неповнолітньою дитиною та
їх майном

Керуючись  ст.  34  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в
Україні»,  ст.  6 Цивільного  кодексу  України,  ст.  19  Сімейного  кодексу
України,  керуючись  висновками  опікунської  ради  (протокол  №  40
від 13.08.2007 р., № 42 від 20.08.2007 р.),  розглянувши заяви громадян з
проханням про призначення опіки над малолітніми дітьми, піклування над
неповнолітньою дитиною та їх  майном, виконком Кіровоградської міської
ради

В И Р І Ш И В:

1. Призначити опікунами:

гр.  К*  Л*  Т*,  яка  мешкає  в  м.  Кіровограді,
вул.  Ц*,  *,  над  малолітньою  онукою,  що  позбавлена  батьківського
піклування,  К*  А*  І*,  *  року
народження. Одинока матір перебуває у розшуку;

гр.  Д*  О*  В*,  яка  зареєстрована  в  м.  Кіровограді,
вул.  К*,  *,  кв.  *,  а  мешкає  по  вул.  Х*,  *,  кв.  *,
над  малолітньою  дитиною,  що  позбавлена  батьківського  піклування,
Н*  Д*  В*,  *  року  народження.  Одинока
матір дитини згідно з рішенням Кіровського районного суду м. Кіровограда
від 13.06.2007 р. позбавлена волі;

гр.  К*  І*  І*,  яка  мешкає  в  м.  Кіровограді,
пров.  М*,  *,  над  малолітньою  онукою-сиротою  З*  Т*
О*,  *  року  народження.  Одинока  матір  дитини
померла;
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гр.  А*  В*  Г*,  яка  мешкає  в  м.  Кіровограді,
вул.  К*,  *,  к.  *,  кв.  *,  над  малолітнім  онуками  -
сиротами  К*  Д*  С*,  *  року  народження,
К*  М*  С*,  *  року  народження,  та  їх  майном.
Батьки дітей померли.

2.  Призначити  піклувальником  гр.  Г*  І*  С*,  яка
мешкає  в  м.  Кіровограді,  вул.  Б*,  *,  над  неповнолітньою
сестрою  -  сиротою  Н*  Л*  С*,  *  року
народження, та її майном. Одинока матір дитини померла.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на в.о. директора
департаменту з гуманітарних питань - заступника міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради Волканова В.А.

Міський голова                                                                                   В. Пузаков

Носаль
24-37-05
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