
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 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,  що  втратили  статус  дитини,  позбавленої
батьківського піклування:
     

1) О******** Т***** В************, **.**.**** року народження,  у
зв’язку з усиновленням (рішення Ленінського районного суду м.Кіровограда
від **.**.**** року, справа № ***/****/**);

2) Ш******* Д***** В*************, **.**.**** року народження, у
зв’язку з усиновленням (рішення Ленінського районного суду м.Кіровограда
від **.**.**** року, справа № ***/****/**);

3) К******  М****  В************,  **.**.****  року  народження,  у
зв’язку з усиновленням (рішення Ленінського районного суду м.Кіровограда
від **.**.**** року, справа № ***/****/**);

4) Б*******  П****  В************,  **.**.****  року  народження,  у
зв’язку з усиновленням (рішення Ленінського районного суду м.Кіровограда
від **.**.**** року, справа № ***/****/**);

5) К****** П***** С********, **.**.**** року народження, у зв’язку з
усиновленням  (рішення  Ленінського  районного  суду  м.Кіровограда
від **.**.**** року, справа № ***/****/**).



2. Визнати такими, що втратили чинність, абзаци шостий, сьомий, сто
восьмий,  сто  дев’ятий  рішення  виконавчого  комітету  міської  ради
від  09 червня  2009  року  № 757  «Про  надання  статусу»,  абзаци  восьмий,
дев’ятий рішення виконавчого комітету міської ради від 10 серпня 2009 року
№ 942 «Про надання статусу»,  абзаци тридцять шостий, тридцять сьомий,
п’ятдесят четвертий, п’ятдесят п’ятий рішення виконавчого комітету міської
ради від 13 квітня 2009 року № 486 «Про надання статусу». 

Міський голова А. Райкович

Андрюшкова  24 99 82
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У К Р А Ї Н А

Р І Ш Е Н Н Я

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

від  13  квітня 2009 року                                                 № 486 

м. Кіровоград

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», ст. 21, 22, 23, 31 постанови Кабінету Міністрів України
від   24   вересня   2008  року  №  866,  враховуючи висновки опікунської ради
(  протоколи  №  13  від  27.03.2009  р.,  №  14  від  03.04.2009  р.),  виконком
Кіровоградської міської ради

В И Р І Ш И В :

Надати статус :

дитини,  позбавленої  батьківського  піклування,  Б********  Н****
О************,  **.**.****  року  народження,  у  зв’язку  з  позбавленням
одинокої матері дитини батьківських прав ( рішення Кіровського    районного
суду  м.  Кіровограда  від  **.**.****  р.  про  позбавлення  матері  Б********
А******** С********  батьківських     прав;     довідка    Центрального
відділу РАЦСу м. Кіровограда від 02.04.2007 р. № 06.1/3-05/101 про те, що
відомості про батька записані за заявою матері згідно з ч.1 ст. 135 Сімейного
кодексу України).

В даний  час дитина    знаходиться  на вихованні у Кіровоградському
будинку дитини за адресою : м. Кіровоград, вул. Глинки, 46; 

дитини,  позбавленої  батьківського  піклування,  А*********  М*****
В***********, **.**.**** року народження, у зв’язку з тим, що дитину було
покинуто ( акт про доставлення покинутої дитини від **.**.**** р.; довідка
Кіровського     РАЦСу         Кіровоградського   міського    управління юстиції
від **.**.**** р. № ***-**/*-** про те, що реєстрація проведена відповідно
до ст. 135 Сімейного кодексу України).
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В  даний  час  дитина  знаходиться  на  вихованні  у  Олександрійській
школі-інтернаті  для  дітей-сиріт  і  дітей,  позбавлених  батьківського
піклування,  за  адресою :  м.  Олександрія,  сел.  Пантаївка,  вул.  Шкільна,  1,
Кіровоградської області;

дитини,  позбавленої  батьківського  піклування,  С*******  А****
О************,  **.**.****  року  народження,  у  зв’язку  з  тим,  що  дитину
було покинуто ( акт про дитину, покинуту в пологовому будинку, іншому
закладі охорони здоров’я або яку відмовилися забрати батьки чи інші родичі,
про  покинуту  чи  знайдену  дитину  від  **.**.****  р.;  довідка  Ленінського
відділу  РАЦСу  Кіровоградського  міського  управління   юстиції  від
**.**.**** р. № **/*-** про те, що відомості про батька записані за рішенням
органу  опіки  та  піклування  відповідно  до  ч.2  ст.  135  Сімейного  кодексу
України).

В     даний    час    дитина   знаходиться на вихованні у Світловодській
спеціальній   загальноосвітній  школі-інтернаті І-ІІІ ступенів № 1за адресою: 
м. Світловодськ, вул. Леніна, 36, Кіровоградської області;    

дитини,  позбавленої  батьківського  піклування,  К**********  Н****
М*********, **.**.**** року народження, у зв’язку з позбавленням матері
дитини      батьківських       прав     (   рішення    Кіровського   районного суду
м. Кіровограда від **.**.**** р. про позбавлення матері К********** І****
В*********  батьківських  прав;  довідка  Центрального  відділу  РАЦСу
Кіровоградського      обласного      управління      юстиції    від    **.**.**** р.
№    **/*/**.*/*-**    про  те,  що відомості про батька внесені відповідно  до  
ч.1 ст. 135 Сімейного кодексу України).

В даний   час    дитина    знаходиться   на вихованні    у Знам’янському
дитячому   будинку – інтернаті за  адресою: м. Знам’янка, вул. Фрунзе, 120,
Кіровоградської області;

дитини,  позбавленої  батьківського  піклування,  Л******  Я**
О************,  **.**.****  року  народження,  у  зв’язку  зі  смертю  батька
дитини та позбавленням матері батьківських прав ( батько Л**** О********
Ю******* помер **.**.**** р.,  свідоцтво про смерть серії *-** № ******;
рішення      місцевого     суду      Кіровського        району     м.     Кіровограда 
від  **.**.****  р.  про  позбавлення  матері  Л******  Т*****  І*******
батьківських прав).

В  даний час  дитина знаходиться  на  вихованні  у  Новомиргородській
загальноосвітній  спеціальній  І-ІІ  ступенів  школі-інтернаті  інтенсивної
педагогічної  корекції  за  адресою:  м.  Новомиргород,  вул.  Леніна,  163,
Кіровоградської області;
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дитини, позбавленої батьківського піклування, З************* А*****
В*************,     **.**.****     року     народження,   у   зв’язку   зі смертю
батька  дитини  та  позбавленням  матері  батьківських  прав  (  батько
З************    В********   В************  помер **.**.**** р.;  актовий 
запис про смерть № **** від **.**.**** р. Рішення Ленінського районного
суду м. Кіровограда від **.**.**** р. про позбавлення матері З************
О**** О************ батьківських прав).    

В    даний    час    дитина     знаходиться    на     вихованні   у   ПТУ № 8 
м. Кіровограда за адресою: м. Кіровоград, вул. Героїв Сталінграда, 4-а;

дитини,  позбавленої  батьківського  піклування,  П*******  Т*****
М*********, **.**.*** року народження, у зв’язку з тим, що дитину було
покинуто  у  пологовому  будинку  №  1  м.  Кіровограда  (  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.;  довідка  Центрального  відділу  РАЦСу головного
управління юстиції  № **.*/*-**/** від **.**.**** р.  про те,  що реєстрація
проведена відповідно до ст. 135 ч. 2 Сімейного кодексу України).

В  даний  час  дитина  знаходиться  на  вихованні  в  Кіровоградському
будинку дитини за адресою : м. Кіровоград, вул. Глинки, 46;

дитини,  позбавленої  батьківського  піклування,  В******  С*******
І*******, **.**.*** року народження, у зв’язку з позбавленням батьківських
прав батьків дитини ( рішення Ленінського районного суду м. Кіровограда
від **.**.**** р. про позбавлення батьківських прав матері В****** Т*****
В********* та батька В****** І**** І********).

В  даний  час  дитина  знаходиться  на  вихованні  в  Кіровоградській
загальноосвітній школі-інтернаті за адресою : м. Кіровоград, вул. Короленка,
будинок 46;

дитини - сироти Ш********* Г******* Е**********, **.**.**** року
народження, у зв’язку зі смертю матері дитини ( довідка Кіровоградського
міського  відділу  РАЦСу від  **.**.**** р.  про смерть  матері  Ш*********
О****  І*******;  довідка  Кіровського  відділу  РАЦСу  Кіровоградського
міського  управління  юстиції  №  ***/**/*-**  від  **.**.****  р.  про  те,  що
реєстрація проведена відповідно до ст. 135 Сімейного кодексу України).

В  даний  час  дитина  знаходиться  на  вихованні  у  Кіровоградському
дитячому будинку інтернатного  типу для дітей дошкільного  та  шкільного
віку    з       компенсуючими         групами      «Барвінок»      за            адресою:
м. Кіровоград, вул. Суворова, 1;



4

дитини,  позбавленої  батьківського  піклування,  Т*******  А********
О*******,  **.**.****  року  народження,  у  зв’язку  з  позбавленням  батьків
дитини    батьківських    прав    (    рішення    Ленінського    районного    суду 
м.  Кіровограда  від  **.**.****  р.  про  позбавлення  матері  О******  Ю***
В************ та батька Т******* О**** М*********** батьківських прав).

В    даний   час   дитина   знаходиться   на  вихованні у прийомній сім’ї 
гр.  С*******  *.*.  та  С*******  *.*.,  які  мешкають  в  с.  В********,
Б************ р*****, К************** *******;

дитини,  позбавленої  батьківського  піклування,  М*********  І****
В*********, **.**.**** року народження, у зв’язку з позбавленням матері
дитини    батьківських    прав  та  смертю  батька  (  рішення   Кіровського
районного  суду  м.  Кіровограда  від  **.**.****  р.  про  позбавлення  матері
М*********  В********  С********  батьківських  прав;  довідка  міського
відділу     РАЦСу   головного   управління юстиції у Кіровоградській області 
№ ***/**.*/*-**  від  **.**.****  р.  про  смерть  батька  М********  В******
*********).

В    даний   час   дитина     знаходиться   на    вихованні   у   ПТУ   № 39 
смт.  Дмитрівка  за  адресою: смт.  Дмитрівка,  вул.  Миру,  42,  Знам’янського
району;

дитини,  позбавленої  батьківського  піклування,  Л*****  Ю***
О*************,  **.**.****  року  народження,  у  зв’язку  зі  смертю батька
дитини та позбавленням матері батьківських прав ( батько Л**** О********
Ю******* помер **.**.**** р.,  свідоцтво про смерть серії *-** № ******;
рішення місцевого суду Кіровського району м. Кіровограда від **.**.**** р.
про позбавлення матері Л****** Т***** І******* батьківських прав).

В      даний     час    дитина    знаходиться    на  вихованні  у
Новомиргородській  загальноосвітній  спеціальній  І-ІІ  ступенів  школі-
інтернаті інтенсивної педагогічної корекції   за    адресою: м. Новомиргород,
вул. Леніна, 163, Кіровоградської області;

дитини,  позбавленої  батьківського  піклування,  Л******  В*******
О************,  **.**.***  року  народження,  у  зв’язку  зі  смертю  батька
дитини та позбавленням матері батьківських прав ( батько Л**** О********
Ю******* помер **.**.**** р.,  свідоцтво про смерть серії *-** № ******;
рішення місцевого суду Кіровського району м. Кіровограда від **.**.**** р.
про позбавлення матері Л****** Т***** І******* батьківських прав).

В      даний     час    дитина    знаходиться    на  вихованні  у
Новомиргородській  загальноосвітній  спеціальній  І-ІІ  ступенів  школі-
інтернаті інтенсивної педагогічної корекції за    адресою: м. Новомиргород,
вул. Леніна, 163, Кіровоградської області;
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дитини, позбавленої батьківського піклування, Ш****** А*** І******,
**.**.****  року  народження,  у  зв’язку  з  позбавленням  матері  дитини
батьківських     прав   (   рішення Ленінського районного суду м. Кіровограда 
від  **.**.****  р.  про позбавлення  матері  Ш*******  І**** К************
батьківських  прав;  довідка  центрального  відділу  РАЦСу Кіровоградського
обласного управління юстиції від **.**.**** р. № ***/**.*/*-** про те, що
відомості про батька записані відповідно до ч. 1 ст. 135 Сімейного кодексу
України).

В     даний    час   дитина   знаходиться   на вихованні у прийомній сім’ї
К*********,  які  мешкають  за  адресою:  м.  П******,  вул.  В*********,  **,
Д****************** р*****, К************** області;

дитини,  позбавленої  батьківського  піклування,  П*******  А********
П*******, **.**.**** року народження, у зв’язку з позбавленням одинокої
матері    дитини     батьківських    прав ( рішення Ленінського районного суду
м. Кіровограда від **.**.**** р. про позбавлення матері П******* Н******
В************* батьківських   прав;  довідка   центрального   відділу РАЦСу
м. Кіровограда від **.**.**** р. № **.*/*-**/** про те, що реєстрація дитини
проведена відповідно до ч. 2 ст. 135 Сімейного кодексу України).

В  даний  час  дитина  знаходиться  на  вихованні  у  прийомній  сім’ї
Б******,  які  мешкають  за  адресою:  м.  К*********,  пров.  Ф********,  **,
квартира **;

дитини,  позбавленої  батьківського  піклування,  П******  Б*****
М***********,  **.**.****  року  народження,  у  зв’язку  з  позбавленням
батьків дитини     батьківських    прав (   рішення Ленінського районного суду
м.  Кіровограда  від  **.**.****  р.  про  позбавлення  матері  В****  О****
О************ та батька П****** М***** Б*********  батьківських   прав).

В  даний  час  дитина  знаходиться  на  вихованні  у  Світловодській
спеціалізованій        загальноосвітній           школі-інтернаті      за       адресою:
м. Світловодськ, вул. Леніна, 36, Кіровоградської області;

дитини,  позбавленої  батьківського  піклування,  С*******  В*****
О********, **.**.**** року народження, у зв’язку з позбавленням одинокої
матері дитини     батьківських    прав (   рішення Кіровського  районного суду
м. Кіровограда від **.**.**** р.  про позбавлення матері С******** Г****
І*******   батьківських    прав;  довідка  центрального  відділу  РАЦСу
Кіровоградського     обласного      управління      юстиції    від     **.**.**** р.
№ ***/**.*/*-** про те,  що відомості  про батька записані зі  слів заявника
відповідно до ч. 1 ст. 135 Сімейного кодексу України).

В даний час  дитина знаходиться  на  вихованні  у  Новомиргородській
загальноосвітній    спеціальній    І-ІІ    ступенів   школі-інтернаті  інтенсивної 
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педагогічної  корекції  за  адресою:  м.  Новомиргород,  вул.  Леніна,  163,
Кіровоградської області;

дитини,  позбавленої  батьківського  піклування,  К*** П** С********,
**.**.**** року народження, у зв’язку з тим, що дитину було покинуто ( 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.;  довідка  центрального    відділу
РАЦСу    головного  управління  юстиції в Кіровоградській області 
від **.**.**** р. № **.*/*-**-* про те, що відомості про батька записані на
підставі п. 2 ст. 135 Сімейного кодексу України).

В  даний  час  дитина  знаходиться  на  вихованні  у  дитячому  будинку
сімейного    типу    Д*** ,   які   мешкають   за  адресою: м. К**, 
вул. В*, **;

дитини, позбавленої батьківського піклування, Г******** С*********
Д*********, **.**.**** року народження, у зв’язку з позбавленням одинокої
матері     дитини    батьківських    прав ( рішення Кіровського районного суду
м. Кіровограда від **.**.**** р. про позбавлення матері Г******** В*******
П*******  батьківських  прав;  довідка  центрального  відділу  РАЦСу
головного    управління    юстиції в Кіровоградській області від **.**.**** р. 
№ ****/**.*/*-** про те, що відомості про батька внесені відповідно до ч. 1
ст. 135 Сімейного кодексу України).

В  даний  час  дитина  знаходиться  на  вихованні  у  прийомній  сім’ї
С*********, які мешкають за адресою: смт. О************, вул. З*****, **,
О**************** району, К************** області;

дитини,  позбавленої  батьківського  піклування,  М****  О******
А*********, **.**.**** року народження, у зв’язку з тим, що дитину було
покинуто  в  обласній  лікарні  м.  Кіровограда  (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.;  довідка  центрального  відділу  РАЦСу  головного  управління
юстиції в Кіровоградській області від **.**.**** р. № **.*/*-**/* про те, що
реєстрація проведена відповідно до ч. 2 ст. 135 Сімейного кодексу України).

В  даний  час  дитина  знаходиться  на  вихованні  у  прийомній  сім’ї
Г*****, які мешкають за адресою: м. К*********, вул. К******** П*****, *,
корпус *, кв. ***;

дитини,  позбавленої  батьківського  піклування,  Г********  У****
В***********, **.**.**** року народження, у зв’язку з тим, що дитину було
покинуто в пологовому будинку № 2 ім. «Святої Анни» м. Кіровограда  ( акт 
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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.;  довідка  центрального
відділу РАЦСу головного управління юстиції в     Кіровоградській     області
від **.**.**** р. № **.*/*-**/* про те, що реєстрація проведена відповідно до
ч. 2 ст. 135 Сімейного кодексу України).

В  даний  час  дитина  знаходиться  на  вихованні  у  прийомній  сім’ї
Б*******,  яка  мешкає  за  адресою:  м.  К*********,  пров.  Ф********,  **,
квартира **;

дитини - сироти Я***** З***** І*******, **.**.**** року народження,
у зв’язку зі смерю одинокої матері дитини ( повідомлення міського відділу
РАЦСу  Кіровоградського  обласного  управління  юстиції  про  наявність
актового    запису     про      смерть     матері       Я*****    О***** В******** 
№  ***/**.*/*-**  від  **.**.****  р.;  довідка  Ленінського  відділу  РАЦСу
Кіровоградського міського управління юстиції  № **/*.** від **.**.**** р.
про те, що реєстрація проведена відповідно до ч. 1 ст. 135 Сімейного кодексу
України).

В  даний  час  дитина  знаходиться  на  вихованні  у  Кіровоградському
дитячому будинку інтернатного  типу для дітей дошкільного  та  шкільного
віку   з     компенсуючими   групами   «Барвінок»  за  адресою: м. Кіровоград, 
вул. Суворова, 1;

дитини - сироти     М**********           С*********        М***********, 
**.**.****     року      народження,    у     зв’язку   зі   смертю батьків дитини 
( мати М********** Л**** С************ померла **.**.**** р., свідоцтво
про смерть серії *-** № ******; батько М********* М***** Т***********
помер **.**.**** р., свідоцтво про смерть серії *-** № ******).

В    даний   час    дитина    знаходиться  на вихованні у прийомній сім’ї 
гр. Г*********, яка мешкає за адресою: м. К*********, вул. М**********, *;

дитини - сироти        Мамаджанову         Кирилу           Миколайовичу, 
**.**.****     року      народження,     у     зв’язку    зі   смертю батьків  дитини
( мати М********** Л**** С************ померла **.**.**** р., свідоцтво
про смерть серії *-** № ******; батько М********* М***** Т***********
помер **.**.**** р., свідоцтво про смерть серії *-** № ******).

В    даний   час    дитина    знаходиться  на вихованні у прийомній сім’ї 
гр. Г********** яка мешкає за адресою: м. К********, вул. М**********, *;

дитини - сироти М*********** О**** М*********, **.**.****     року
народження,    у     зв’язку   зі   смертю батьків дитини ( мати М**********
Л**** С*********** померла **.**.**** р., свідоцтво про смерть серії *-** 
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№ ******; батько М********* М***** Т*********** помер **.**.**** р.,
свідоцтво про смерть серії*-** № ******).

В    даний   час    дитина    знаходиться  на вихованні у прийомній сім’ї 
гр. Г*********, яка мешкає за адресою: м. К*********, вул. М*********, *;

дитини,  позбавленої  батьківського  піклування,  К******  Ф*****
В**********, **.**.**** року народження, у зв’язку зі смертю матері дитини
та позбавленням батька батьківських прав ( мати К***** К******* І*******
померла **.**.**** р., довідка про смерть від **.**.**** р. № ***; рішення
Кіровського районного суду м. Кіровограда від **.**.**** р. про позбавлення
батька К****** В****** І******** батьківських прав).

В  даний  час  дитина  знаходиться  на  вихованні  у  Кіровоградському
дитячому будинку інтернатного  типу для дітей дошкільного  та  шкільного
віку    з      компенсуючими          групами       «Барвінок»       за          адресою:
м. Кіровоград, вул. Суворова, 1;

дитини,  позбавленої  батьківського  піклування,  Б*******  *****
В***********, **.**.**** року народження, у зв’язку з тим, що дитину було
покинуто в пологовому будинку № 2 ім. «Святої Анни» м. Кіровограда  ( 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.;  довідка  центрального
відділу  РАЦСу м.  Кіровограда  від  **.**.**** р.  № **.*/*-**/* про те,  що
реєстрація проведена відповідно до ч. 2 ст. 135 Сімейного кодексу України).

В  даний  час  дитина  знаходиться  на  вихованні  у  дитячому  будинку
сімейного    типу     Д********,   які   мешкають   за адресою: м. К*********, 
вул. В******, **;

дитини,  позбавленої  батьківського піклування,  Б******* О*********
О*************,  **.**.****  року  народження,  у  зв’язку  з  позбавленням
батьків    дитини    батьківських прав ( рішення  Кіровського  районного  суду
м.  Кіровограда  від  **.**.****  р.  про  позбавлення  батька  Б*******
О*********  В*************  та  матері  Б********  О*****  І*******
батьківських прав).

В   даний   час    дитина    знаходиться   на   вихованні   у   ПТУ   №   39 
смт. Дмитрівка, що знаходиться за адресою: смт. Дмитрівка, вул. Миру, 42,
Знам’янського району, Кіровоградської області;

дитини,  позбавленої  батьківського  піклування,  Д*****  Ж****
В*********, **.**.**** року народження, у зв’язку з тим, що дитину було
підкинуто ( акт про дитину, покинуту в пологовому будинку, іншому закладі
охорони   здоров’я   або  яку відмовилися забрати батьки чи інші родичі, про
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підкинуту чи знайдену дитину **.**.**** р.;   довідка  Ленінського відділу
РАЦСу      Кіровоградського     міського     управління    юстиції     № **/*.** 
від  **.**.****  р.  про  те,  що  відомості  про  батька  записані  за  вказівкою
заявника відповідно до ч. 2 ст. 135 Сімейного кодексу України).

В даний час дитина знаходиться на вихованні у Новомиргородському
дитячому будинку-інтернаті за адресою: м. Новомиргород, вул. Дудченка, 9,
Кіровоградської області;

дитини,  позбавленої  батьківського  піклування,  Г**********  І***
С********,  **.**.**** року народження,  у  зв’язку з  позбавленням батьків
дитини   батьківських   прав   (  рішення   місцевого суду Кіровського району 
м. Кіровограда від **.**.**** р. про позбавлення матері Г********** Ю***
Ю*****     батьківських      прав;   рішення     Кіровського    районного    суду
м. Кіровограда від **.**.**** р. про позбавлення батька Г********** С*****
А************ батьківських прав).

В  даний  час  дитина  знаходиться  на  вихованні  у  Кіровоградській
загальноосвітній  школі-інтернаті  І-ІІІ  ступенів  за  адресою:  м.  Кіровоград,
вул. Короленка, 46;

дитини,  позбавленої  батьківського  піклування,  Г********  Є*****
А**********, **.**.*****року народження, у зв’язку з позбавленням батьків
дитини    батьківських    прав   (    рішення     місцевого   суду  м. Кіровограда
від  **.**.****  р.  про позбавлення  батька  Г********  А*****  В**********
батьківських     прав;    рішення   Кіровського  районного суду м. Кіровограда
від **.**.**** р. про позбавлення матері Т***** А******** В************
батьківських прав).

В  даний  час  дитина  знаходиться  на  вихованні  у  Олександрійській
загальноосвітній  школі-інтернаті  для  дітей-сиріт  та  дітей,  позбавлених
батьківського     піклування,    за     адресою:     м. Олександрія,   с. Пантаївка,
вул. Шкільна, 1, Кіровоградської області;

дитини, позбавленої батьківського піклування, Д******** А********
О************,  **.**.****  року  народження,  у  зв’язку  з  позбавленням
батьків дитини    батьківських прав ( рішення  Кіровського   районного   суду
м.  Кіровограда  від  **.**.****  р.  про  позбавлення  батька  Д********
О*********  Б*********  та  матері  Д********  О****  О************
батьківських прав).

В даний час дитина знаходиться на вихованні у ПТУ № 30 с. Торговиці
за   адресою:  с.  Торговиці,  вул.  Сірка,  42,  Новоархангельського  району,
Кіровоградської області;

дитини, позбавленої  батьківського піклування,  Т********* О*******
В*********, **.**.**** року народження, у зв’язку з позбавленням одинокої 
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матері  дитини   батьківських  прав  (  рішення  місцевого  суду  Кіровського
району м. Кіровограда від **.**.**** р. про позбавлення матері Т**********
О**** М******** батьківських прав; довідка  центрального   відділу РАЦСу 
від **.**.**** р. № **-**/** про те, що відомості про батька записані зі слів
матері).

В    даний    час      дитина     знаходиться    на    вихованні  у ПТУ № 39 
с.  Дмитрівка,  що знаходиться    за   адресою:  с.  Дмитрівка,  Знам’янського
району, Кіровоградської області;

дитини - сироти Б******** В****** В*************, **.**.**** року
народження, у зв’язку зі смертю одинокої матері дитини ( мати Б********
Н****     А*********  померла **.**.**** р., свідоцтво про смерть серії *-** 
№  ******;  довідка  центрального  відділу  РАЦСу  головного  управління
юстиції у Кіровоградській області від **.**.**** р. № ****/**.*/*-** про те,
що    відомості   про   батька  записані  за  вказівкою матері відповідно до ч. 1
ст. 135 Сімейного кодексу України).

В    даний    час      дитина     знаходиться    під опікою гр. Б*********
О**** Ф********, яка мешкає за адресою: с. Д*******, У********** район,
К************* область;

дитини,  позбавленої  батьківського  піклування,  Д*********  Н******
С********, **.**.**** року народження, у зв’язку з позбавленням одинокої
матері    дитини   батьківських    прав  ( рішення Кіровського районного суду 
м.  Кіровограда  від  **.**.****  року  про  позбавлення  матері  Д*********
С*******  А**********  батьківських  прав;  довідка  центрального  відділу
РАЦСу      головного     управління     юстиції    у    Кіровоградській    області 
від **.**.*** р. № ***/**.*/*-** про те, що реєстрація проведена відповідно
до ст. 135 Сімейного кодексу України.  

В  даний  час  дитина  знаходиться  на  вихованні  у  дитячому  будинку
інтернатного   типу   Кіровоградської  міської   ради  «Наш дім» за адресою : 
м. Кіровоград, вул. Героїв Сталінграда, 4-а. 

дитини,  позбавленої  батьківського  піклування,  П********  К*******
О**********, *.**.**** року народження, у зв’язку з позбавленням матері
дитини батьківських прав та смертю батька (рішення Кіровського районного
суду  м.  Кіровограда  від  **.**.****  р.  про  позбавлення  матері  П********
А***  С********  батьківських  прав;  батько  П******  О********
В************  помер  **.**.****  р.,  свідоцтво  про  смерть  серії  *-**
№ ******). 

В  даний  час  дитина  знаходиться  на  вихованні  у  Кіровоградському
дитячому будинку інтернатного  типу для дітей дошкільного  та  шкільного
віку  з  компенсуючими  групами  «Барвінок»,  що  знаходиться  за  адресою:
м. Кіровоград, вул. Суворова, 1;
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дитини, позбавленої батьківського піклування, П******* В*********
О*************,  **.**.****  року  народження,  у  зв’язку  з  позбавленням
матері  дитини  батьківських  прав  та  смертю  батька  (рішення  Кіровського
районного  суду  м.  Кіровограда  від  **.**.****  р.  про  позбавлення  матері
П******** А*** С******** батьківських прав; батько П****** О********
В************  помер  **.**.****  р.,  свідоцтво  про  смерть  серії  *-**
№ ******). 

В  даний  час  дитина  знаходиться  на  вихованні  у  Кіровоградському
дитячому будинку інтернатного  типу для дітей дошкільного  та  шкільного
віку  з  компенсуючими  групами  «Барвінок»,  що  знаходиться  за  адресою:
м. Кіровоград, вул. Суворова, 1;

Міський голова В.Пузаков

Мосендз
24-37-05



У К Р А Ї Н А

Р І Ш Е Н Н Я

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
 
від  09 червня  2009  року                                                 № 757 

м. Кіровоград

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», ст. 21, 22, 23, 31 постанови Кабінету Міністрів України
від   24   вересня   2008  року  №  866,  враховуючи висновки опікунської ради
( протоколи     №    18    від     28.04.2009   р.,   №    20  від 15.05.2009 р., № 22 
від 29.05.2009 р.), виконком Кіровоградської міської ради

В И Р І Ш И В :

Надати статус :

дитини,  позбавленої  батьківського  піклування,  Р***********  А***
І*******,  **.**.**** року народження,  у  зв’язку  з  позбавленням одинокої
матері дитини батьківських прав ( рішення Ленінського       районного     суду
м.  Кіровограда  від  **.**.****  р.  про  позбавлення  матері  Р***********
С******* М********* батьківських прав; довідка РАЦСу № **.*/***/*** від
**.**.**** р.).

В    даний    час      дитина     знаходиться    на    вихованні  у прийомній
сім’ї гр. В******** за адресою: м. К*********, вул. Б******, *, кв. **;

дитини - сироти К******* В***** В***********, **.**.****     року
народження,    у     зв’язку   зі    смертю одинокої матері дитини ( мати
К********    Е***  П******* померла **.**.**** р., свідоцтво про смерть
серії *-**   №    ******   від   **.**.**** р.;    довідка   Жовтневого  відділу
РАЦсу м. Києва від **.**.**** року про те, що  відомості про батька записані
за вказівкою матері).

В    даний   час    дитина    знаходиться  на вихованні у Кіровоградській
загальноосвітнійі  школі-інтернаті  І-ІІІ  ступенів  за  адресою:  м.  Кіровоград,
вул. Короленка, 46;
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дитини,  позбавленої  батьківського  піклування,  О********  Т*****
В************,  **.**.****  року  народження,  у  зв’язку  з  тим,  що  дитину
було покинуто ( акт про доставлення підкинутої дитини від **.**.**** р.).

В  даний  час  дитина  знаходиться  на  вихованні  у  дитячому  будинку
сімейного    типу    Д**********   за  адресою: м. К*********, вул. В******,
**;

дитини,  позбавленої  батьківського  піклування,  Б*******  П****
В*************,  **.**.**** року народження,  у зв’язку з  тим,  що дитину
було покинуто ( 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.;  довідка  Кіровського
відділу      РАЦСу      Кіровоградського      міського    управління       юстиції 
від **.**.**** р. № **-**/*-** про те, що відомості про батька записані за
заявою матері згідно з ч. 2 ст. 135 Сімейного кодексу України).

В    даний    час      дитина     знаходиться    на    вихованні  у
Новомиргородській загальноосвітній    спеціальній    І-ІІ    ступенів   школі-
інтернаті  інтенсивної педагогічної корекції   за    адресою: м. Новомиргород,
вул. Леніна, 163, Кіровоградської області;

дитини,  позбавленої  батьківського  піклування,  Б*******  Т*****
С********,  **.**.**** року народження,  у зв’язку з  тим, що дитину було
покинуто в пологовому будинку № 2 ім. «Святої Анни» м. Кіровограда ( 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.; довідка центрального відділу РАЦСу
Кіровоградського     обласного      управління     юстиції     від    **.**.**** р. 
№ **.*/*-**/** про те, що реєстрація проведена відповідно до ст. 135 ч. 2
Сімейного кодексу України).

В    даний    час      дитина     знаходиться    на    вихованні  у прийомній
сім’ї   гр.   Т******** за адресою: м. К*********, вул. А********, *, кв. ***;

дитини,  позбавленої  батьківського  піклування,  Т****  А*******
К*************,  **.**.**** року народження,  у зв’язку з  тим,  що дитину
було покинуто ( 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.;  довідка  Кіровського
відділу      РАЦСу      Кіровоградського    міського   управління   юстиції від 
**.**.****  р.  №  **-**/*-**  про  те,  що  відомості  про  батька  записані  за
заявою матері згідно з ч.2 ст. 135 Сімейного кодексу України).

В    даний    час      дитина     знаходиться    на    вихованні  у прийомній
сім’ї гр. Ю******* за адресою: м. К*********, вул. О**** Д******, **;
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дитини,  позбавленої  батьківського  піклування,  Г********  Є******
І*******,  **.**.****  року  народження,  у  зв’язку  з  тим,  що  дитину  було
покинуто в пологовому будинку № 2 ім. «Святої Анни» м. Кіровограда ( 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.; довідка центрального відділу РАЦСу 
м.  Кіровограда  від  **.**.****  р.  №  **.*/*-**/*  про  те,  що  реєстрація
проведена відповідно до ст. 135 ч. 2 Сімейного кодексу України).

В    даний    час      дитина     знаходиться    на    вихованні  у прийомній
сім’ї гр. О****** за адресою: м. К*********, вул. Т*********, **;

дитини,  позбавленої  батьківського  піклування,  С*********  М*****
А************, **.**.**** року народження, у зв’язку з визнанням одинокої
матері      недієздатною    (    рішення      Ленінського       районного        суду 
м. Кіровограда від **.**.**** р. про визнання матері С********* С*******
М*********    недієздатною;    довідка        центрального      відділу    РАЦСу
головного   управління    юстиції   в Кіровоградській області від **.**.**** р.
№  ****/**.*/*-**  про  те,  що  відомості  про  батька  записані  за  вказівкою
матері відповідно до ч. 1 ст. 135 Сімейного кодексу України).

В    даний    час      дитина     знаходиться    на    вихованні  у
Кіровоградському  дитячому  будинку  інтернатного  типу  для  дітей
дошкільного та шкільного віку    з    компенсуючими    групами «Барвінок»
за адресою: м. Кіровоград, вул. Суворова, 1;

дитини,  позбавленої  батьківського  піклування,  С*********  А*****
А************, **.**.**** року народження, у зв’язку з визнанням одинокої
матері      недієздатною     (    рішення        Ленінського       районного     суду 
м. Кіровограда від **.**.**** р. про визнання матері С********* С*******
М*********      недієздатною;      довідка      центрального   відділу     РАЦСу 
м.  Кіровограда  від  **.**.****  р.  № ***  про  те,  що  відомості  про  батька
записані за вказівкою матері відповідно до ч. 2 ст. 55 Кодексу про шлюб та
сім’ю України).

В    даний    час      дитина     знаходиться    на    вихованні  у
Кіровоградському  дитячому  будинку  інтернатного  типу  для  дітей
дошкільного та шкільного віку    з    компенсуючими    групами «Барвінок» за
адресою: м. Кіровоград, вул. Суворова, 1;

дитини,  позбавленої  батьківського  піклування,  Б******  О*********
О*************,   **.**.****   року   народження, у зв’язку з тим, що дитину
було покинуто (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.;  довідка  Кіровського
відділу    РАЦСу     Кіровоградського     міського           управління     юстиції 
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від **.**.**** р. № **-**/*-** про те, що відомості про батька записані за
заявою матері згідно з ч.2 ст. 135 Сімейного кодексу України).

В даний час  дитина знаходиться  на  вихованні  у  Новомиргородській
загальноосвітній    спеціальній    І-ІІ    ступенів   школі-інтернаті  інтенсивної 
педагогічної  корекції  за  адресою:  м.  Новомиргород,  вул.  Леніна,  163,
Кіровоградської області;

дитини, позбавленої батьківського піклування, П******* О*********
О*************,  **.**.****  року  народження,  у  зв’язку  з  позбавленням
матері батьківських прав та смертю батька (рішення Кіровського районного 
суду м. Кіровограда від **.**.**** р. про позбавлення матері П******* А***
С********  батьківських  прав;  батько  П******  О********  В************
помер **.**.**** р.,  довідка Кіровоградського міського відділу РАЦСу від
**.**.**** р. № **).

В    даний     час    дитина     знаходиться на вихованні у прийомній
сім’ї 
гр. П********* *.*. за адресою: м. К**********, вул. Н************,**;

дитини, позбавленої батьківського піклування, З******** В*********
І********, **.**.**** року народження, у зв’язку з позбавленням одинокої
матері    дитини    батьківських   прав  ( рішення Ленінського районного суду 
м. Кіровограда від **.**.**** р. про позбавлення матері З********* С*****
І*******      батьківських     прав;     довідка    центрального   відділу   РАЦСу
м.  Кіровограда  від  **.**.****  р.  №  **.*/*-**/*  про  те,  що  реєстрація
проведена відповідно до ст. 135 ч.2 Сімейного кодексу України).

В  даний  час  дитина  знаходиться  на  вихованні  у  Кіровоградському
будинку дитини за адресою: м. Кіровоград, вул. Глинки, 46;

дитини, позбавленої батьківського піклування, Х********* А********
В************,  **.**.****  року  народження,  у  зв’язку  з  позбавленням
одинокої    матері  батьківських   прав ( рішення Ленінського районного суду 
м. Кіровограда від **.**.**** р. про позбавлення матері Х********* Н*****
Л*********  батьківських  прав;  довідка  центрального  відділу  РАЦСу
Кіровоградського обласного управління юстиції від **.**.**** р. про те, що
відомості про батька записані за вказівкою матері відповідно до ч. 1 ст. 135
Сімейного кодексу України).

В     даний    час    дитина   знаходиться на вихованні у прийомній сім’ї 
гр. Б******* за адресою: м. К**********, вул. К********, **; 

дитини,  позбавленої  батьківського  піклування,  Х*********  А*****
В*************,  **.**.****  року  народження,  у  зв’язку  з  позбавленням
одинокої   матері   батьківських   прав ( рішення Ленінського районного суду 



м. Кіровограда від **.**.**** р. про позбавлення матері Х********* Н*****
Л********     батьківських     прав;    довідка  центрального   відділу   РАЦСу 
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м.  Кіровограда  від  **.**.****  р.  №  ***/**.*/*-**  про  те,  що  реєстрація
проведена відповідно до  ст. 135 ч.2 Сімейного кодексу України).

В    даний    час   дитина   знаходиться   на  вихованні у прийомній сім’ї
гр. Б******* за адресою: м. К**********, вул. К********, **; 

дитини,  позбавленої  батьківського  піклування,  В*******  Д*****
В***********,  **.**.****  року  народження,  у  зв’язку  з  позбавленням
одинокої матері дитини батьківських прав (рішення Ленінського районного
суду  м.  Кіровограда  від  **.**.****  р.  про  позбавлення  матері  В*******
С******* М******** батьківських прав; довідка Ленінського відділу РАЦСу
Кіровоградського міського управління юстиції  від **.**.**** р.  № **/*.**
про те, що відомості про батька записані за заявою матері згідно з ч. 1 ст. 135
Сімейного кодексу України).

В  даний  час  дитина  знаходиться  на  вихованні  у  Кіровоградській
загальноосвітній  школі-інтернаті  І-ІІІ  ступенів  за  адресою:  м.  Кіровоград,
вул. Короленка, 46;

дитини,  позбавленої  батьківського  піклування,  Х******  А*****
В************,  **.**.****  року  народження,  у  зв’язку  з  позбавленням
батьків    дитини   батьківських   прав  (рішення Ленінського районного суду 
м.  Кіровограда  від  **.**.****  р.  про  позбавлення  матері  Х******  О****
В******** та батька Х****** В******** М********** батьківських прав).

В  даний час  дитина знаходиться  на  вихованні  у  Новомиргородській
загальноосвітній    спеціальній    І-ІІ    ступенів   школі-інтернаті  інтенсивної 
педагогічної  корекції  за  адресою:  м.  Новомиргород,  вул.  Леніна,  163,
Кіровоградської області;

дитини-сироти Р****** А*** Г********, **.**.**** року народження,
у  зв’язку  зі  смертю  одинокої  матері  дитини  (  мати  Р******  Т*****
А*********    померла   **.**.****   р.,    свідоцтво   про    смерть   серії *-** 
№ ******; довідка центрального відділу РАЦСу Кіровоградського обласного
управління юстиції від **.**.**** р. № ****/**.*/*-** про те, що відомості
про батька записані відповідно до ч. 1 ст. 135 Сімейного кодексу України).

В  даний  час  дитина  знаходиться  на  вихованні  у  Олександрійській
школі-інтернаті  для  дітей-сиріт  і  дітей,  позбавлених  батьківського
піклування,  за  адресою :  м.  Олександрія,  смт.  Пантаївка,  вул.  Шкільна,  1,
Кіровоградської області;

дитини,  позбавленої  батьківського  піклування,  К*********  А****
В************,  **.**.****  року  народження,  у  зв’язку  з  позбавленням



одинокої  матері  дитини  батьківських  прав  (  рішення  Компаніївського
районного   суду   Кіровоградської  області від **.**.**** р. про позбавлення 
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матері К********* Н****** Ф******** батьківських прав; довідка відділу
РАЦСу  Компаніївського  районного  управління  юстиції  Кіровоградської
області  від  **.**.****  р.  №  ***-**/*.**  про  те,  що  відомості  про  батька
вказані відповідно до ч. 1 ст. 135 Сімейного кодексу України).

В    даний    час   дитина    знаходиться   на вихованні у прийомній сім’ї
гр. П******* за адресою : с. С******, вул. Ш*******, *-*, К*************
район, К**************область; 

дитини,  позбавленої  батьківського  піклування,  П******  Р******
В**********, **.**.**** року народження, у зв’язку з тим, що дитину було
покинуто ( 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.; довідка Кіровського відділу
РАЦСу    Кіровоградського    міського    управління юстиції від **.**.**** р. 
№ ***-**/*-** про те, що відомості про батька записані за вказівкою матері
відповідно до  ч. 2 ст. 135 Сімейного кодексу України).

В  даний  час  дитина  знаходиться  на  вихованні  у  Кіровоградській
загальноосвітній  школі-інтернаті  І-ІІІ  ступенів  за  адресою:  м.  Кіровоград,
вул. Короленка, 46;

дитини, позбавленої батьківського піклування, Б********* В*********
О*************,  **.**.****  року  народження,  у  зв’язку  з  позбавленням
одинокої матері дитини батьківських прав ( рішення Кіровського районного
суду  м.  Кіровограда  від  **.**.****  р.  про  позбавлення  матері  Безверхої
Світлани  Костянтинівни  батьківських  прав;  довідка  центрального  відділу
РАЦСу    Кіровоградського   обласного  управління  юстиції від **.**.**** р. 
№ ***/**.*/*-** про те, що відомості про батька записані за вказівкою матері
відповідно до ч. 1 ст. 135 Сімейного кодексу України).

В   даний   час    дитина    знаходиться   на  вихованні у прийомній сім’ї
гр.  С*******  за  адресою :  смт.  П******  вул.  Л*****,  21,  О************
район, К************* область;

дитини,  позбавленої  батьківського  піклування,  Г*********  В******
М**********, **.**.**** року народження, у зв’язку з тим, що дитину було
покинуто ( 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.).

В   даний    час   дитина   знаходиться  на  вихованні у прийомній сім’ї 
гр.  К***********  за  адресою  :  с.  П***********,  вул.  Н******,  **,
К************* область;
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дитини,  позбавленої  батьківського  піклування,  Д******  М*****
І********, **.**.**** року народження, у зв’язку з позбавленням одинокої
матері     батьківських     прав      (   рішення     Кіровського    районного суду 
м. Кіровограда від **.**.**** р. про позбавлення матері Д***** В********
В************ батьківських прав; довідка відділу РАЦСу Кіровоградського 
обласного управління юстиції від **.**.**** р. № *** про те, що реєстрація
проведена відповідно до ст. 158 Кодексу про шлюб та сім’ю України).

В  даний  час  дитина  знаходиться  на  вихованні  у  Кіровоградському
дитячому будинку інтернатного  типу для дітей дошкільного  та  шкільного
віку    з    компенсуючими    групами «Барвінок» за адресою: м. Кіровоград,
вул. Суворова, 1;

дитини, позбавленої батьківського піклування, В******* О*********
М***********,  **.**.****  року  народження,  у  зв’язку  з  позбавленням
одинокої матері дитини батьківських прав (рішення Кіровського районного
суду м. Кіровограда від **.**.**** р. про позбавлення матері К**** Л******
Л*********  батьківських  прав;  довідка  центрального  відділу  РАЦСу
Кіровоградського     обласного    управління  юстиції  від  **.**.****  р.
№  ***.*/*-**/***  про  те,  що  відомості  про  батька  записані  за  вказівкою
матері відповідно до ч. 1 ст. 135 Сімейного кодексу України).

В даний час  дитина знаходиться  на  вихованні  у  Новомиргородській
загальноосвітній    спеціальній    І-ІІ    ступенів   школі-інтернаті  інтенсивної 
педагогічної  корекції  за  адресою:  м.  Новомиргород,  вул.  Леніна,  163,
Кіровоградської області;

дитини,  позбавленої  батьківського  піклування,  Н*******  М******
М**********,  **.**.****  року  народження,  у  зв’язку  зі  смертю матері  та
позбавленням батька  батьківських  прав  (  мати  С*****  Т*****  А********
померла **.**.**** р.,  свідоцтво про смерть серії  *-** № ******; рішення
Ленінського  районного  суду  м.  Кіровограда  від  **.**.****  р.  про
позбавлення батька Н******* М****** М********** батьківських прав).

В  даний  час  дитина  знаходиться  на  вихованні  у  Кіровоградській
загальноосвітній  школі-інтернаті  І-ІІІ  ступенів  за  адресою:  м.  Кіровоград,
вул. Короленка, 46;

дитини,  позбавленої  батьківського  піклування,  П******  А*****
С**********, **.**.**** року народження, у зв’язку з позбавленням батьків
дитини     батьківських     прав     (   рішення    Ленінського   районного  суду 
м.  Кіровограда  від  **.**.****  р.  про  позбавлення  батька  Г*****  С*****
Г************    батьківських    прав;   рішення  Кіровського районного суду



м.  Кіровограда  від  **.**.****  р.  про  позбавлення  матері  П******  *****
К************ батьківських прав).
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В даний час  дитина знаходиться  на  вихованні  у  Новомиргородській
загальноосвітній    спеціальній    І-ІІ    ступенів   школі-інтернаті  інтенсивної 
педагогічної  корекції  за  адресою:  м.  Новомиргород,  вул.  Леніна,  163,
Кіровоградської області;

дитини,  позбавленої  батьківського  піклування,  Б*********  Є******
О*************,  **.**.****  року  народження,  у  зв’язку  з  позбавленням
батьків   дитини   батьківських   прав  (  рішення Кіровського районного суду 
м.  Кіровограда  від  **.**.****  р.  про  позбавлення  матері  Б*********
С*******  В********  та  батька  Б*********  О*********  М***********
батьківських прав).

В  даний  час  дитина  знаходиться  на  вихованні  у  Кіровоградському
дитячому будинку інтернатного  типу для дітей дошкільного  та  шкільного
віку    з    компенсуючими    групами «Барвінок» за адресою: м. Кіровоград,
вул. Суворова, 1;

дитини,  позбавленої  батьківського  піклування,  Б*********  Т*****
О************,  **.**.****  року  народження,  у  зв’язку  з  з  позбавленням
батьків   дитини    батьківських  прав ( рішення   Кіровського  районного суду
м.  Кіровограда  від  **.**.****  р.  про  позбавлення  матері  Б*********
С*******  В********  та  батька  Б*********  О*********  М***********
батьківських прав).

В  даний  час  дитина  знаходиться  на  вихованні  у  Кіровоградській
загальноосвітній  школі-інтернаті  І-ІІІ  ступенів  за  адресою:  м.  Кіровоград,
вул. Короленка, 46;

дитини, позбавленої батьківського піклування, К******** А********
І*******,  **.**.**** року народження,  у  зв’язку  з  позбавленням одинокої
матері    дитини    батьківських    прав ( рішення Ленінського районного суду 
м.  Кіровограда  від  **.**.**** р.  про позбавлення  матері  К******** І****
М*********  батьківських  прав;  довідка  центрального  відділу  РАЦСу
Кіровоградського      обласного      управління      юстиції    від    **.**.**** р.
№ ***/**.*/*-** про те, що данні про батька записані зі слів заявника).

В    даний    час    дитина    знаходиться на вихованні у прийомній сім’ї 
гр.  К******  за  адресою  :  м.  М***  В****,  вул.  К************,  **,
К************* область;

дитини,  позбавленої  батьківського  піклування,  Г*****  Б******
В**********, **.**.**** року народження, у зв’язку з тим, що дитину було 



покинуто ( 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.; довідка центрального відділу
РАЦСу    Кіровоградського   обласного управління юстиції від **.**.**** р. 
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№  **.*/*-**/****  про  те,  що  відомості  про  батьків  записані  на  підставі
рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської ради).
В даний час дитина знаходиться на вихованні у   Знам’янському дитячому
будинку  –  інтернаті  за   адресою:  м.  Знам’янка,  вул.  Фрунзе,  120,
Кіровоградської області;

дитини,  позбавленої  батьківського  піклування,  Т********  О****
В************,  **.**.****  року  народження,  у  зв’язку  з  позбавленням
одинокої  матері  дитини  батьківських  прав  (  рішення  Знам’янського
міськрайонного  суду  Кіровоградської  області  від  **.**.****  р.  про
позбавлення матері Т******** Т***** О********* батьківських прав; 

В   даний   час   дитина     знаходиться     на    вихованні   у  ПТУ   № 39 
смт.  Дмитрівка  за  адресою: смт.  Дмитрівка,  вул.  Миру,  42,  Знам’янського
району;

дитини, позбавленої батьківського піклування, Ч******** О*********
М***********,  **.**.****  року  народження,  у  зв’язку  з  позбавленням
батьків    дитини    батьківських  прав ( рішення Кіровського районного суду 
м. Кіровограда від **.**.**** р. про позбавлення батька Ч******** М*****
І******** та матері Ч******* Ю*** О************ батьківських прав).

В  даний  час  дитина  знаходиться  на  вихованні  у  Кіровоградській
загальноосвітній  школі-інтернаті  І-ІІІ  ступенів  за  адресою:  м.  Кіровоград,
вул. Короленка, 46;

дитини-сироти Б***** І**** Є*********, **.**.**** року народження,
у  зв’язку  зі  смертю батьків  дитини (  мати  К*****  Н******  А**********
померла  **.**.****  р.,  свідоцтво  про  смерть  серії  *-**  № ******;  батько
Б***** Є**** О******* помер **.**.**** р., свідоцтво про смерть серії *-**
№ ******).

В    даний    час    дитина    знаходиться    на     вихованні   у  ПТУ № 8 
м. Кіровограда за адресою: м. Кіровоград, вул. Героїв Сталінграда, 4-а;

дитини, позбавленої  батьківського піклування,  Л******* В*********
О********, **.**.**** року народження,  у  зв’язку з  позбавленням батьків
дитини    батьківських     прав  (   рішення    Кіровського     районного   суду 
м. Кіровограда від **.**.**** р. про позбавлення матері Л******** Н******
І*******      батьківських    прав;      рішення    Кіровського    районного  суду
м.  Кіровограда  від  **.**.****  р.  про позбавлення  батька  Л*******  О****
М*********** батьківських прав).



В  даний  час  дитина  знаходиться  на  вихованні  у  Кіровоградському
дитячому будинку інтернатного  типу для дітей дошкільного  та  шкільного
віку    з    компенсуючими    групами «Барвінок» за адресою: м. Кіровоград,
вул. Суворова, 1;
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дитини,  позбавленої  батьківського  піклування,  Л*******  В******
О********, **.**.**** року народження,  у  зв’язку з  позбавленням батьків
дитини    батьківських    прав   (   рішення    Кіровського    районного      суду 
м. Кіровограда від **.**.**** р. про позбавлення матері   Л********   Н*****
І*******    батьківських     прав;     рішення     Кіровського    районного   суду
м.  Кіровограда  від  **.**.****  р.  про позбавлення  батька  Л*******  О****
************ батьківських прав).

В  даний  час  дитина  знаходиться  на  вихованні  у  Кіровоградській
загальноосвітній  школі-інтернаті  І-ІІІ  ступенів  за  адресою:  м.  Кіровоград,
вул. Короленка, 46;

дитини, позбавленої батьківського піклування, Ш********* К*******
О************, **.**.**** року народження, у зв’язку з визнанням одинокої
матері дитини недієздатною ( рішення Знам’янського міськрайонного суду
Кіровоградської області від **.**.**** р. про визнання матері Ш*********
Н*** В******** недієздатною). 

В   даний   час    дитина   знаходиться   на  вихованні у п******** с****
гр. П****** за адресою : м. К*********, вул. Г***** С**********, */***,
квартира **;

дитини,  позбавленої  батьківського  піклування,  М*******  М******
О*************,  **.**.****  року  народження,  у  зв’язку  зі  смертю матері
дитини  та  позбавленням  батька  батьківських  прав  (  мати  Д******  І***
В******** померла **.**.**** р., свідоцтво про смерть серії *-** № ******;
рішення місцевого суду Кіровського району м. Кіровограда від **.**.**** р.
про  позбавлення  батька  М*******  О*********  Ю********  батьківських
прав).

В  даний  час  дитина  знаходиться  на  вихованні  у   Кіровоградському
дитячому будинку інтернатного  типу для дітей дошкільного  та  шкільного
віку    з    компенсуючими    групами «Барвінок» за адресою: м. Кіровоград,
вул. Суворова, 1;

дитини,  позбавленої  батьківського  піклування,  П**********  Ю***
Ю******, **.**.**** року народження, у зв’язку з позбавленням одинокої
матері  дитини  батьківських  прав  (  рішення  місцевого  суду
Олександрівського  району  Кіровоградської  області  від  **.**.****  р.  про
позбавлення матері П********** Л****** Г********* батьківських прав).

В   даний   час  дитина   знаходиться   на   вихованні у прийомній сім’ї



гр. К********** за адресою : с. С********, вул. С*****, **, К*************
область;

дитини,  позбавленої  батьківського  піклування,  Г******  Д*****
М***********, **.**.**** року народження, у зв’язку з позбавленням 
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батьків  дитини  батьківських  прав  (  рішення  місцевого  суду  Ленінського
району  м.  Кіровограда  від  *****.****  р.  про  позбавлення  матері  Г*****
Т***** Ф******** та батька Г****** М***** А************ батьківських
прав).

В  даний  час  дитина  знаходиться  на  вихованні  у  Кіровоградській
загальноосвітній  школі-інтернаті  І-ІІІ  ступенів  за  адресою:  м.  Кіровоград,
вул. Короленка, 46;

дитини,  позбавленої  батьківського  піклування,  Д******  В*******
М*********, **.**.**** року народження, у зв’язку зі смертю матері дитини
та  позбавленням  батька  батьківських  прав  (  мати  С**********  Н******
Ш******* померла **.**.**** р., свідоцтво про смерть серії *-** № ******;
рішення місцевого суду Кіровського району м. Кіровограда від **.**.*** р.
про  позбавлення  батька  Д******  М*****  В*************  батьківських
прав).

В   даний   час   дитина   знаходиться   на  вихованні у прийомній сім’ї 
гр. В*********  за адресою : м. К*********, вул. П******, *, к. *, кв. **; 

дитини,  позбавленої  батьківського  піклування,  Ч*******  М******
Д*********, **.**.**** року народження, у зв’язку зі смертю матері дитини
та    відмовою    батька (  мати  К********  К*******  О********** померла 
**.**.  **** р.,  свідоцтво  про  смерть  серії  *-** № ******;  відмова  батька
Ч******* Д***** В************* від **.**.**** р.).

В  даний  час  дитина  знаходиться  на  вихованні  у  Кіровоградському
дитячому будинку інтернатного  типу для дітей дошкільного  та  шкільного
віку    з    компенсуючими    групами «Барвінок» за адресою: м. Кіровоград,
вул. Суворова, 1;

дитини-сироти  С*****  А********  В*********,  **.**.****  року
народження,  у  зв’язку  зі  смертю  одинокої  матері  дитини  (  мати  С*****
Т*****     А********   померла **.**.**** р., свідоцтво про смерть серії *-** 
№    ******;     довідка    центрального   відділу    РАЦСу      м.    Кіровограда 
від **.**.**** р. № **.*/*-**/*** про те, що відомості про батька записані за
вказівкою  матері  відповідно  до  ч.  2  ст.  55  Кодексу  про  шлюб  та  сім’ю
України).

В    даний     час   дитина    знаходиться    на     вихованні   у ПТУ № 8 
м. Кіровограда за адресою: м. Кіровоград, вул. Героїв Сталінграда, 4-а;



дитини,  позбавленої  батьківського  піклування,  М**********  Д*****
О*************,  **.**.****  року  народження,  у  зв’язку  з  позбавленням
батьків  дитини  батьківських  прав  (  рішення  місцевого  суду  Кіровського
району м. Кіровограда від **.**.**** р. про позбавлення матері Г*** Н***** 
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В********** та батька М********** О********* С********** батьківських
прав).

В  даний  час  дитина  знаходиться  на  вихованні  у  Кіровоградській
загальноосвітній  школі-інтернаті  І-ІІІ  ступенів  за  адресою:  м.  Кіровоград,
вул. Короленка, 46;

дитини,  позбавленої  батьківського  піклування,  Б*****  В******
В**********, **.**.**** року народження, у зв’язку з позбавленням батьків
дитини     батьківських      прав ( рішення     Кіровського     районного    суду 
м.  Кіровограда  від  **.**.****  р.  про  позбавлення  батька  Б*****  В******
І******** та матері В******** Н****** К******** батьківських прав).

В  даний час  дитина знаходиться  на  вихованні  у  Новомиргородській
загальноосвітній    спеціальній    І-ІІ    ступенів   школі-інтернаті  інтенсивної 
педагогічної  корекції  за  адресою:  м.  Новомиргород,  вул.  Леніна,  163,
Кіровоградської області;

дитини,  позбавленої  батьківського  піклування,  Б*****  Є******
В**********, **.**.**** року народження, у зв’язку з позбавленням батьків
дитини     батьківських      прав ( рішення     Кіровського     районного    суду 
м.  Кіровограда  від  **.**.****  р.  про  позбавлення  батька  Б*****  В******
І******** та матері В******** Н****** К******** батьківських прав).

В  даний час  дитина знаходиться  на  вихованні  у  Новомиргородській
загальноосвітній    спеціальній    І-ІІ    ступенів   школі-інтернаті  інтенсивної 
педагогічної  корекції  за  адресою:  м.  Новомиргород,  вул.  Леніна,  163,
Кіровоградської області;

дитини,  позбавленої  батьківського  піклування,  Г*****  І****
Я***********,    **.**.****   року   народження, у зв’язку з відмовою батьків
(  відмова  батька  Г*****  Я*******  В*************  та  матері  Г*****
С******* О************ від **.**.**** р.).

В  даний  час  дитина  знаходиться  на  вихованні  у  Знам’янському
дитячому   будинку – інтернаті за  адресою: м. Знам’янка, вул. Фрунзе, 120,
Кіровоградської області;

дитини-сироти С******* С********* В***********,  **.**.**** року
народження, у зв’язку зі  смертю одинокої матері дитини (  мати С*******
С******* М******** померла **.**.**** р., свідоцтво про смерть серії *-**



№ ******; довідка відділу РАЦСу Ленінського районного управління юстиції
м.  Кіровограда  від  **.**.**** р.  № **/*.**  про те, що відомості про батька 
записані за вказівкою матері відповідно до ч. 2 ст. 55 Кодексу про шлюб та
сім’ю України).

В даний час  дитина знаходиться  на  вихованні  у  Новомиргородській
загальноосвітній    спеціальній    І-ІІ    ступенів   школі-інтернаті  інтенсивної 
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педагогічної  корекції  за  адресою:  м.  Новомиргород,  вул.  Леніна,  163,
Кіровоградської області;

дитини,  позбавленої  батьківського  піклування,  Б**********  А*****
Л**********, **.**.**** року народження, у зв’язку з тим, що дитину було
покинуто ( акт про доставлення покинутої дитини від **.**.**** р.; довідка
відділу РАЦСу Ленінського районного управління юстиції м. Кіровограда від
**.**.**** р. № ***/*.**).

В  даний  час  дитина  знаходиться  на  вихованні  у   Знам’янському
дитячому   будинку – інтернаті за  адресою: м. Знам’янка, вул. Фрунзе, 120,
Кіровоградської області;

дитини,  позбавленої  батьківського  піклування,  Б****  В*********
М**********, **.**.**** року народження, у зв’язку з позбавленням батьків
дитини  батьківських  прав  (  рішення  Новомиргородського  районного  суду
Кіровоградської  області  від  **.**.****  р.  про  позбавлення  матері  Б****
З****** К************ та батька Б**** М****** Ф********* батьківських
прав).

В  даний  час  дитина  знаходиться  на  вихованні  у   Шостаківській
загальноосвітній    спеціальній     школі-інтернаті    І-ІІ ступенів за адресою : 
с. Шостаківка, Кіровоградська область;

дитини,  позбавленої  батьківського  піклування,  Х*******  О******
І********, **.**.**** року народження, у зв’язку зі смертю батька дитини та
позбавленням матері батьківських прав ( батько Х****** І*** А***********
помер  **.**.****  р.,  свідоцтво  про  смерть  серії  *-**  №  ******;  рішення
Новомиргородського  районного  суду  м.  Кіровограда  від  **.**.**** р.  про
позбавлення матері Х******* О***** Д******** батьківських прав).

В  даний  час  дитина  знаходиться  на  вихованні  у   Олександрійській
школі-інтернаті  для  дітей-сиріт  і  дітей,  позбавлених  батьківського
піклування,  за  адресою :  м.  Олександрія,  сел.  Пантаївка,  вул.  Шкільна,  1,
Кіровоградської області;

дитини,  позбавленої  батьківського  піклування,  Х*******  Н****
І*******, **.**.**** року народження, у зв’язку зі смертю батька дитини та
позбавленням матері батьківських прав ( батько Х******* І*** А*********
помер  **.**.****  р.,  свідоцтво  про  смерть  серії  *-**  №  ******;  рішення



Новомиргородського  районного  суду  м.  Кіровограда  від  **.**.**** р.  про
позбавлення матері Х******* О***** Д******** батьківських прав).

В  даний  час  дитина  знаходиться  на  вихованні  у   Олександрійській
школі-інтернаті  для  дітей-сиріт  і  дітей,  позбавлених  батьківського
піклування,  за  адресою :  м.  Олександрія,  сел.  Пантаївка,  вул.  Шкільна,  1,
Кіровоградської області;

14

дитини,  позбавленої  батьківського  піклування,  Б****  Є******
М*********, **.**.**** року народження,  у зв’язку з позбавленням батьків 
дитини  батьківських  прав  (  рішення  Новомиргородського  районного  суду
Кіровоградської  області  від  **.**.****  р.  про  позбавлення  матері  Б****
З****** К************ та батька Б**** М****** Ф********* батьківських
прав).

В  даний  час  дитина  знаходиться  на  вихованні  у  Світловодській
спеціальній   загальноосвітній  школі-інтернаті І-ІІІ ступенів № 1  за адресою:
м. Світловодськ, вул. Леніна, 36, Кіровоградської області;  

дитини-сироти  Б*******  В******  В*************,  **.**.****  року
народження,  у  зв’язку  зі  смертю  батьків  дитини  (  мати  Б******  О****
С********  померла  **.**.****  р.,  довідка  про  смерть  від  **.**.****  р.;
батько  Б******  В********  В*********  помер  **.**.****  р.,  довідка  про
смерть від **.**.**** р.).

В  даний  час  дитина  знаходиться  на  вихованні  у  Олександрійській
школі-інтернаті  для  дітей-сиріт  і  дітей,  позбавлених  батьківського
піклування,  за  адресою :  м.  Олександрія,  сел.  Пантаївка,  вул.  Шкільна,  1,
Кіровоградської області;

дитини-сироти  Б******  В*******  В************,  **.**.****  року
народження,  у  зв’язку  зі  смертю  батьків  дитини  (  мати  Б******  О****
С********  померла  **.**.****  р.,  довідка  про  смерть  від  **.**.****  р.;
батько  Б******  В********  В*********  помер  **.**.****  р.,  довідка  про
смерть від **.**.**** р.).

В  даний  час  дитина  знаходиться  на  вихованні  у  Олександрійській
школі-інтернаті  для  дітей-сиріт  і  дітей,  позбавлених  батьківського
піклування,  за  адресою :  м.  Олександрія,  сел.  Пантаївка,  вул.  Шкільна,  1,
Кіровоградської області;

дитини,  позбавленої  батьківського  піклування,  К*******  М****
В************, **.**.**** року народження, у зв’язку з відмовою одинокої
матері ( відмова матері К******* О**** С******** від **.**.**** р.; довідка
центрального  відділу  РАЦСу  Кіровоградського  обласного  управління
юстиції  від  **.**.****  р.  №  **/*-**/**  про  те,  що  відомості  про  батька
записані  зі  слів представника лікувального закладу згідно ст.  163 Кодексу
про шлюб та сім’ю України та п. 2.13 Правил реєстрації).



В  даний  час  дитина  знаходиться  на  вихованні  у  дитячому  будинку
сімейного типу гр. Д********** за адресою : м. К********, вул. В******, **;

дитини, позбавленої батьківського піклування, В******** В*********
В**********, **.**.**** року народження, у зв’язку з тим, що дитину було 
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покинуто   (    акт   про   доставлення   підкинутої   або  заблукавшої  дитини 
від  **.**.****  р.;  довідка  Ленінського  відділу  РАЦСу  Кіровоградського
міського  управління  юстиції  від  **.**.****  р.  №  ***/*-**  про  те,  що
відомості  про  батька  записані  за  заявою  заявника  згідно  з  ч.1  ст.135
Сімейного кодексу України).

В  даний  час  дитина  знаходиться  на  вихованні  у  Новопразькій
спеціальній   загальноосвітній    школі-інтернаті    І-ІІ   ступенів  за адресою : 
смт. Нова Прага, вул. Титаренка, 24, Кіровоградська область;

дитини, позбавленої батьківського піклування, М***** Г**** О*****,
**.**.****  року  народження,  у  зв’язку  зі  смертю  матері  дитини  та
позбавленням  батька  батьківських  прав  (  мати  М*****  Г****  П*******
померла **.**.**** р., довідка про смерть від **.**.**** р. № ****/**-*.**;
рішення місцевого суду Кіровського району м. Кіровограда від **.**.**** р.
про позбавлення батька М****** О**** А************ батьківських прав).

В  даний  час  дитина  знаходиться  на  вихованні  у  Новопразькій
спеціальній   загальноосвітній    школі-інтернаті    І-ІІ   ступенів  за адресою : 
смт. Нова Прага, вул. Титаренка, 24, Кіровоградська область;

дитини, позбавленої батьківського піклування, С*********** Х******
В************,  **.**.****  року  народження,  у  зв’язку  з  позбавленням
одинокої    матері  батьківських прав (  рішення  Ленінського  районного суду
м. Кіровограда від **.**.**** р. про позбавлення матері С********** Т*****
В*********  батьківських  прав;  довідка  управління  праці  та  соціального
захисту населення Ленінського райвиконкому № ****/**-* від **.**.**** р.
про   те,   що    гр.    С**********   ***.   перебуває   на   обліку  в  управлінні 
з **.**.**** р. як отримувач допомоги одинокої матері).

В  даний  час  дитина  перебуває  на  вихованні  у  Маловисківській
загальноосвітній школі-інтернаті за адресою: м. Мала Виска, вул. Велигіна,
будинок 1, Кіровоградська область;

дитини,  позбавленої  батьківського  піклування,  Б******  В******
В***********, **.**.**** року народження. Мати дитини гр. Б****** О****
В********* позбавлена батьківських прав (рішення Ленінського районного
суду м. Кіровограда від **.**.**** р.).  Батько дитини гр.  Б***** В******
М**********  помер  **.**.****  р.  (свідоцтво  про  смерть  серії  --**
№ ******). 



Відповідно до рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської
ради від ** ***** **** року № ** «Про призначення опіки над малолітніми
дітьми,  майном  та  піклування  над  неповнолітньою  дитиною»  дитина
перебуває під опікою бабусі гр.  Б******* В******** М******** та дідуся
гр. Б******  М*****  Д*********,  які  мешкають  в  м.  К**********,
вул. Х**********, *, кв. *;
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дитини,  позбавленої  батьківського  піклування,  Б******  В******
В***********, **.**.**** року народження. Мати дитини гр. Б****** О****
В********* позбавлена батьківських прав (рішення Ленінського районного
суду м. Кіровограда від **.**.**** р.).  Батько дитини гр.  Б***** В******
М**********  помер  **.**.****  р.  (свідоцтво  про  смерть  серії  --**
№ ******). 

Відповідно до рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської
ради від ** ***** **** року № ** «Про призначення опіки над малолітніми
дітьми,  майном  та  піклування  над  неповнолітньою  дитиною»  дитина
перебуває під опікою бабусі гр.  Б******* В******** М******** та дідуся
гр. Б******  М*****  Д*********,  які  мешкають  в  м.  К**********,
вул. Х**********, *, кв. *;

дитини-сироти Б******** І**** О*****, **.**.**** року народження.
Мати  дитини гр.  К********  С*******  М*********  померла  **.**.****  р.
(свідоцтво про смерть серії *-** * ******). Батько дитини гр. Б******* О***
В*********    помер   **.**.**** р.  (  свідоцтво  про  смерть серії *-** 
№ ******).

Відповідно до рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської
ради від ** ********** року № *** «Про призначення опіки над малолітніми
дітьми та їх майном» дитина перебуває під опікою бабусі  гр.  К*********
О**** І******, яка мешкає в м. К*********, вул. Х**********, *, к. *, кв. **;

дитини,  позбавленої  батьківського  піклування,  В********  А*****
В*************, **.**.**** року народження. Мати дитини гр. В********
Т*****  М*********  позбавлена  батьківських  прав  (рішення  Ленінського
районного  суду  м.  Кіровограда  від  **.**.****  р.).  Відомості  про  батька
записані  відповідно  до  ч.1  ст.  135  Сімейного  кодексу  України  (довідка
Центрального  відділу  реєстрації  актів  цивільного  стану  Головного
управління  юстиції  у  Кіровоградській  області  від  **.**.****  р.
№ ***/**.*/*.**).

Відповідно до рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської
ради від ** ***** **** року № *** «Про призначення опіки над малолітньою
дитиною,  піклування  над  неповнолітньою  дитиною  та  її  майном»  дитина
перебуває під опікою бабусі гр. М******** Н**** В**********, яка мешкає
в м. К**********, вул. П*********, **,*кв. *;



дитини,  позбавленої  батьківського  піклування,  В*********  І****
В************,  **.**.****  року  народження.  Мати  дитини гр.  В********
Т*****  М*********  позбавлена  батьківських  прав  (рішення  Ленінського
районного суду м. Кіровограда від **.**.**** р.). Відомості про гр. Д*****
В*******   О*********** як батька дитини виключені з актового запису про 
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народження     (   рішення    Ленінського    районного   суду   м.   Кіровограда 
від **.**.**** р.).

Відповідно до рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської
ради від ** ***** **** року № *** «Про призначення опіки над малолітньою
дитиною,  піклування  над  неповнолітньою  дитиною  та  її  майном»  дитина
перебуває під опікою бабусі гр. М******** Н**** В**********, яка мешкає
в м. К**********, вул. П*********, **, кв. *;

дитини-сироти Г**** П***** А********, 06.09.2005 року народження.
Мати дитини гр. Г**** О***** В********* померла **.**.**** р. (свідоцтво
про  смерть  серії  *-**  №  ******).  Батько  дитини  гр.  Г****  А*****
М********* помер **.**.**** р. (свідоцтво про смерть серії *-** № ******).

Відповідно до рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської
ради  від  **  *********  ****  року  №  ****  «Про  призначення  опіки  над
малолітніми дітьми,  майном та  піклування  над  неповнолітньою дитиною»
дитина  перебуває  під  опікою  бабусі  гр.  Д****  О****  М*********,  яка
мешкає в м. К**********, с. Г******, вул. Л**** *, буд. **, кв. **;

дитини-сироти Г**** Ю*** Ю********, **.**.**** року народження.
Батько дитини гр. Гедз Ю*** І******* помер **.**.**** р. (свідоцтво про
смерть серії  *-** № ******). Мати дитини гр.  Г*** С******* В*********
померла **.**.**** р. (свідоцтво про смерть серії *-** № ******).

Відповідно до рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської
ради  від  **  ******  ****  року  №  ***  «Про  призначення  опіки  над
малолітніми  дітьми  та  майном»  дитина  перебуває  під  опікою  бабусі  гр.
О**** Т*** М*******, яка мешкає в м. К**********, вул. Є******, **, кв. *;

дитини-сироти Г*****П**** Ю********, **.**.**** року народження.
Батько дитини гр. Гедз Ю*** І******* помер **.**.**** р. (свідоцтво про
смерть серії  *-** № ******). Мати дитини гр.  Г*** С******* В*********
померла **.**.**** р. (свідоцтво про смерть серії *-** № ******).

Відповідно до рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської
ради  від  **  ******  ****  року  №  ***  «Про  призначення  опіки  над
малолітніми  дітьми  та  майном»  дитина  перебуває  під  опікою  бабусі  гр.
О***** Т*** М******, яка мешкає в м. К**********, вул. Є******, **, кв. *;



дитини,  позбавленої  батьківського  піклування,  Г*****  В*******
О************,  **.**.****  року  народження.  Мати  дитини  гр.  Г*****
М******** Д******** позбавлена батьківських прав (рішення Ленінського
районного  суду  м.  Кіровограда  від  **.**.****  р.).  Відомості  про  батька
записані за вказівкою матері відповідно до ст. 55 Кодексу про шлюб та сім’ю
(довідка  Палацу  реєстрації  новонароджених  Кіровоградського
міськвиконкому від **.**.**** р.).
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Відповідно до рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської
ради  від  **  ******  ****  року  №  ****  «Про  призначення  опіки  над
малолітніми  дітьми,  майном  та  піклування  над  неповнолітніми  дітьми»
дитина  перебуває  під  опікою  бабусі  гр.  К********  Т*****  І*******,  яка
мешкає в м. К**********, вул. Л************, *-*, кімната ***;

дитини-сироти  Г*****  О****  В**********,  **.**.****  року
народження. Мати дитини гр. Г***** О**** Л******* померла **.**.**** р.
(свідоцтво про смерть серії *-** № ******). Відомості про батька записані за
вказівкою матері відповідно до ст. 55 Кодексу про шлюб та сім’ю (довідка
Жовтневого  відділу  записів  актів  громадянського  стану
м. Д***************).

Відповідно до рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської
ради від ** ***** **** року № *** «Про призначення опіки над малолітніми
дітьми,  піклування  над  неповнолітньою  дитиною  та  її  майном»  дитина
перебуває під опікою бабусі гр. Г**** Л***** В******** та дідуся гр. Г****
Л****** Г**********, які мешкають в м. К**********, вул. Л*****, **-*,
квартира **;

дитини,  позбавленої  батьківського  піклування,  З******  К*****
С************,  **.**.****  року  народження.  Мати  дитини  гр.  А*******
(З*******)  Л******  А**********  померла  **.**.****  р.  (свідоцтво  про
смерть  серії  *-**  №  ******).  Батько  дитини  гр.  З******  С********
В************  позбавлений  батьківських  прав  (рішення  Ленінського
районного суду м. Кіровограда від **.**.**** р.).

Відповідно до рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської
ради від ** ***** **** року № ** «Про призначення опіки над малолітніми
дітьми,  майном  та  піклування  над  неповнолітньою  дитиною»  дитина
перебуває під піклуванням бабусі гр. Б******* Н**** Д*******, яка мешкає
в м. Кіровограді, вул. Г*****, ***, кв. ***;

дитини,  позбавленої  батьківського  піклування,  З*****  Д*****
Ю********, **.**.**** року народження. Мати дитини гр. Р****** Н******
М********* визнана безвісно відсутньою (рішення Кіровського районного
суду  м.  Кіровограда  від  **.**.****  р.).  Батько  дитини  гр.  З*****  Ю***



Є**********  позбавлений  батьківських  прав  (рішення  Ленінського
районного суду м. Кіровограда від **.**.**** р.).

Відповідно до рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської
ради від ** ****** **** року № **** «Про призначення опіки та піклування
над дітьми» перебуває під опікою бабусі гр. М******* Л****** Ф********,
яка мешкає в м. К**********, вул. М********, **-*;
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дитини-сироти  З*******  Т*****  О************,  **.**.****  року
народження. Мати дитини гр.  З******* С******* В************ померла
**.**.**** р. (свідоцтво про смерть серії *-** № *****). Відомості про батька
записані  відповідно  до  статті  135  Сімейного  кодексу  України  (довідка
Кіровського  відділу  реєстрації  актів  цивільного  стану  Кіровоградського
міського управління юстиції від **.**.**** р. № ***/**/*-**).

Відповідно до рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської
ради  від  **  ******  ****  року  №  ****  «Про  призначення  опіки  над
малолітніми дітьми, піклування над неповнолітньою дитиною та їх майном»
дитина перебуває під опікою бабусі гр. К******* І**** І*******, яка мешкає
в м. К**********, пров. М**********, **;

дитини,  позбавленої  батьківського  піклування,  К*******  Є******
Є********, **.**.**** року народження. Мати дитини гр. К****** Т*****
В********* позбавлена батьківських прав (рішення Кіровського районного
суду  м.  Кіровограда  від  **.**.****  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.
№ ***/**.*/*-**).

Відповідно до рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської
ради від ** ***** **** року № *** «Про призначення опіки над малолітніми
дітьми,  піклування  над  неповнолітньою  дитиною  та  її  майном»  дитина
перебуває під опікою бабусі гр. К******* Н*** М*********, яка мешкає в
м. К**********, пров. В******, **;

дитини-сироти  К********  О*********  І********,  **.**.****  року
народження.  Мати  дитини  гр.  К********  О****  О*********  померла
**.**.****  р.  (свідоцтво  про  смерть  серії  *-**  № ******).  Батько  дитини
гр. К******* І*** І******* помер **.**.**** р. (свідоцтво про смерть серії
*-** № ******).

Відповідно до рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської
ради  від  **  *********  ****  року  №  ****  «Про  призначення  опіки  над
малолітніми дітьми,  майном та  піклування  над  неповнолітньою дитиною»
дитина перебуває під піклуванням бабусі гр. Т**** Н***** І****** та дідуся



гр.  Т****  О******  Г**********,  які  мешкають  в  м.  К**********,
вул. К*************, *, к. *, кв. *;

дитини,  позбавленої  батьківського  піклування,  К**********  О*****
О*********,  **.**.****  року  народження.  Мати  дитини  гр.  Ш*********
Т***** М********* померла **.**.****  р. (свідоцтво про  смерть серії *-** 
№   ******). Батько дитини гр. К********** О****** О********** 
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позбавлений  батьківських  прав  (рішення  Ленінського  районного  суду
м. Кіровограда від **.**.**** р.).

Відповідно до рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської
ради від ** ***** **** року № **** «Про призначення опіки та піклування
над дітьми» дитина перебуває під опікою дядька гр. Ш********* В******
М********** та тітки гр. Ш********** О**** А**********, які мешкають в
м. К**********, вул. З*******, *, кв. **;

дитини-сироти М*********** А******** О*********, **.**.**** року
народження. Мати дитини гр. М*********** Г**** О************ померла
**.**.****  р.  (свідоцтво  про  смерть  серії  *-**  №  ******).  Відомості  про
батька  записані  відповідно  до  частини  1  статті  135  Сімейного  кодексу
України  (довідка  Центрального  відділу  реєстрації  актів  цивільного  стану
Головного управління  юстиції  у Кіровоградській області від **.**.**** р.
№ ***/**.*/*-**).

Відповідно до рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської
ради  від  **  *********  ****  року  №  ****  «Про  призначення  опіки  над
малолітньою дитиною, майном та піклування над неповнолітньою дитиною»
дитина перебуває під опікою бабусі гр. М*********** Л****** Г*********,
яка зареєстрована в м. К**********, вул. В********, *, кв. ***, а мешкає в
м. К**********, вул. О**** Ж*******, **, кв. *;

дитини,  позбавленої  батьківського  піклування,  М*****  Д*****
О********,  **.**.**** року народження.  Мати дитини гр.  С***** О*****
М********* та батько дитини гр. М***** О*** В************ позбавлені
батьківських прав (рішення Ленінського районного суду м. Кіровограда від
**.**.**** р.).

Відповідно до рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської
ради від * ****** **** року № *** «Про призначення опіки над малолітніми
дітьми, піклування над неповнолітніми дітьми та майном» дитина перебуває
під  опікою  бабусі  гр.  В**********  Г****  В********,  яка  мешкає  в
м. К**********, просп. *************, *, кв. **;

дитини,  позбавленої  батьківського  піклування,  Н**********Д****
В*********,  **.**.****  року  народження.  Мати  дитини  гр.  Н********



В******* А******* перебуває в місцях позбавлення волі (вирок Кіровського
районного  суду  м.  Кіровограда  від  **.**.****  р.).  Відомості  про  батька
записані відповідно до частини першої ст. 135 Сімейного кодексу України
(довідка Центрального відділу реєстрації актів цивільного стану Головного
управління   юстиції   у  Кіровоградській  області  від  **.**.****  р.
№ ****/**.*/*-**).

Відповідно до рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської
ради    від    **    ******    ****    року   №  **** «Про призначення опіки над 

21

малолітніми дітьми, піклування над неповнолітньою дитиною та їх майном»
дитина  перебуває  під  опікою  гр.  Д********  О****  В***********,  яка
зареєстрована в м. К**********, вул. К*************, **,*кв. **, а мешкає в
м. К**********, вул. Х**********, *, кв. ***;

дитини, позбавленої батьківського піклування, Н********* В*******
О************, **.**.**** року народження. Батько дитини гр. Н*********
О********  В*********  помер  **.**.****  р.  (довідка  міського  відділу
реєстрації  актів  громадянського  стану  Кіровоградського  обласного
управління  юстиції  від  **.**.****  р.  №  ***/**.*/*-**).  Мати  дитини
гр. Н*********  Г*****  І*******  позбавлена  батьківських  прав  (рішення
місцевого суду Кіровського району м. Кіровограда від **.**.**** р.).

Відповідно до рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської
ради  від  **  ******  ****  року  №  ****  «Про  призначення  опіки  над
малолітніми  дітьми,  майном  та  піклування  над  неповнолітніми  дітьми»
дитина  перебуває  під  піклуванням  сестри  гр.  Н*********  О****
О************, яка мешкає в м. К**********, просп. К************, *-*,
квартира **;

дитини,  позбавленої  батьківського  піклування,  М**********
В*********  І********,  **.**.****  року  народження.  Мати  дитини
гр. ******** Т***** П******* померла **.**.**** р. (свідоцтво про смерть
серії  *-**  №  ******).  Батько  дитини  гр.  М*********  І***  І*******
позбавлений  батьківських  прав  (рішення  Кіровського  райсуду
м. К********** від **.**.**** р.).

Відповідно до рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської
ради від * ****** **** року № *** «Про призначення опіки над дітьми та
майном»  дитина  перебуває  під  опікою  дядька  гр.  Р********  А*******
О***********, який зареєстрований в м. К****, просп. П***************, *,
а мешкає в м. К****, вул. А*******, */**, к. **, кв. ***;

дитини,  позбавленої  батьківського  піклування,  З*******  Є******
М*********, **.**.**** року народження, у зв’язку з тим, що дитину було
покинуто (акт про дитину, покинуту в пологовому будинку, іншому закладі
охорони здоров’я або яку відмовилися забрати батьки чи інші родичі,  про



покинуту чи знайдену дитину від **.**.**** р., довідка Ленінського відділу
реєстрації  актів  цивільного  стану  Кіровоградського  міського  управління
юстиції  від  **.**.****  р.  №  **/*.**  про  те,  що  реєстрація  проведена
відповідно до статті 135 ч. 2 Сімейного кодексу України).

Відповідно до рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської
ради від ** ***** **** року № **** «Про призначення опіки та піклування
над  дітьми та  майном» дитина  перебуває  під  опікою бабусі  гр.  Б*******
І**** А**********, яка мешкає в м. К**********, вул. Г*******, **;
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дитини,  позбавленої  батьківського  піклування,  С********  М*****
В*************, **.**.**** року народження. Батько дитини гр. С*******
В******** М******** помер **.**.**** р. (свідоцтво про смерть серії *-**
№ ******).  Мати  дитини  гр.  С********  В*******  П*******  позбавлена
батьківських  прав  (рішення  Ленінського  районного  суду  м.  Кіровограда
від **.**.**** р.).

Відповідно до рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської
ради від ** ***** **** року № ** «Про призначення опіки над малолітніми
дітьми, майном та піклування над неповнолітніми дітьми» дитина перебуває
під  піклуванням  бабусі  гр.  К********  Л******  П*******,  яка  мешкає  в
м. К**********, вул. Г******, **-*;

дитини,  позбавленої  батьківського  піклування,  С********  Є*****
В*************, **.**.**** року народження. Батько дитини гр. С*******
В******** М******** помер **.**.**** р. (свідоцтво про смерть серії *-**
№ ******).  Мати  дитини  гр.  С********  В*******  П*******  позбавлена
батьківських  прав  (рішення  Ленінського  районного  суду  м.  Кіровограда
від **.**.**** р.).

Відповідно до рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської
ради від ** ***** **** року № ** «Про призначення опіки над малолітніми
дітьми, майном та піклування над неповнолітніми дітьми» дитина перебуває
під  піклуванням  бабусі  гр.  К********  Л******  П*******,  яка  мешкає  в
м. К**********, вул. Г******, **-*;

дитини, позбавленої батьківського піклування, С******* О*********
В*************, **.**.**** року народження. Батько дитини гр. С*******
В******** М******** помер **.**.**** р. (свідоцтво про смерть серії *-**
№ ******).  Мати  дитини  гр.  С********  В*******  П*******  позбавлена
батьківських  прав  (рішення  Ленінського  районного  суду  м.  Кіровограда
від **.**.**** р.).

Відповідно до рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської
ради від ** ***** **** року № ** «Про призначення опіки над малолітніми
дітьми, майном та піклування над неповнолітніми дітьми» дитина перебуває
під  піклуванням  бабусі  гр.  К********  Л******  П*******,  яка  мешкає  в
м. К**********, вул. Г******, **-*;



дитини, позбавленої батьківського піклування, П******* ************
М***********,  **.**.****  року  народження.  Мати  дитини  гр.  П******
Н******  А**********  перебуває  в  розшуку  (довідка  Ленінського  ВМ
Кіровоградського МВ УМВС України в області від **.**.**** р.). Відомості
про батька  записані  за  заявою матері  згідно з  частиною другою статті  55
Кодексу  про  шлюб  та  сім’ю  України  (довідка  Центрального  відділу
реєстрації актів громадянського стану м. Кіровограда № **-**/***).
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Відповідно до рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської
ради  від  **  ******  ****  року  № ****  «Про  призначення  піклування  над
дитиною  та  опіки  над  дитиною»  дитина  перебуває  під  опікою  бабусі
гр. П******  В********  Х********,  яка  зареєстрована  в  м.  К**********,
вул. Л**** **-*, б. **, кв. **, а мешкає в м. К**********, пров. П*******, *,
квартира *;

дитини,  позбавленої  батьківського  піклування,  К********  М*****
В**********, **.**.**** року народження. У батька гр. К******** В******
М**********  та  у  матері  гр.  Н*********  Т*****  І***********  дитину
відібрано без позбавлення батьків батьківських прав (рішення Ленінського
районного суду м. Кіровограда від **.**.**** р.).

Відповідно до рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської
ради від ** **** **** року № *** «Про призначення опіки над малолітніми
дітьми та майном» дитина перебуває під піклуванням гр.  Н******* Р****
О******, який мешкає в м. К******, пров. Н************, **;

дитини,  позбавленої  батьківського  піклування,  Д*****  А********
Ю******,  **.**.****  року  народження.  Мати  дитини  гр.  Д*****  О****
К************  померла  **.**.****  р.  (свідоцтво  про  смерть  серії  *-**
№ ******).  Батько  дитини  гр.  Д*****  Ю***  В*********  позбавлений
батьківських  прав  (рішення  Кіровського  районного  суду  м.  Кіровограда
від **.**.**** р.).

Відповідно до рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської
ради від ** ***** **** року № **** «Про призначення опіки та піклування
над дітьми та майном» дитина перебуває під піклуванням тітки гр. П******
С******* К************, яка зареєстрована в м. К**********, вул. Г*****
С**********, **, кв. **, а мешкає в м. Д************, вул. М*******, **;

дитини-сироти К***** Л****** І*******, **.**.**** року народження.
Мати дитини гр. К***** С***** І******* померла **.**.**** р. (свідоцтво
про смерть серії *-** № ******). Відомості про батька записані відповідно до
частини 1 ст. 135 Сімейного кодексу України (довідка Центрального відділу
реєстрації  актів  цивільного  стану  Головного  управління  юстиції  у
Кіровоградській області від **.**.**** р. № ***/**.*/*-**).



Відповідно  до  рішень  виконавчого  комітету  Кіровоградської  міської
ради від * ****** **** року № *** «Про призначення опіки над малолітніми
дітьми, піклування над неповнолітніми дітьми та майном» та від ** *****
****  року  № ****  «Про  призначення  опіки  та  піклування  над  дітьми  та
майном» дитина перебуває під опікою дідуся гр. К***** І**** Й********* та
бабусі  гр.  К*****  Н***  О*********,  які  мешкають  в  м.  К**********,
вул. П*************, *, кв. ***;
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дитини,  позбавленої  батьківського  піклування,  К********  А*******
І***********,  **.**.****  року  народження.  Мати  дитини  гр.  К********
В*******  І*******  позбавлена  батьківських  прав  (рішення  Ленінського
районного  суду  м.  Кіровограда  від  **.**.****  р.).  Відомості  про  батька
записані відповідно до частини першої ст. 135 Сімейного кодексу України
(довідка Центрального відділу реєстрації актів цивільного стану Головного
управління   юстиції   у  Кіровоградській  області  від  **.**.****  р.
№ ****/**.*/*-**).

Відповідно до рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської
ради  від  **  ******  ****  року  №  ****  «Про  призначення  опіки  над
малолітніми дітьми, піклування над неповнолітньою дитиною та їх майном»
дитина перебуває під опікою бабусі гр. К******** Л****** Т********, яка
мешкає в м. К**********, вул. Ц******, **;

дитини, позбавленої батьківського піклування, С********** А*******
М*********,  **.**.****  року  народження.  Мати  дитини  гр.  С*********
С******* В******** померла **.**.**** р. (свідоцтво про смерть серії *-**
№ ******). Батько дитини гр. С********** М****** Ю******* позбавлений
батьківських прав (рішення Кіровського районного суду м. Кіровограда від
**.**.**** р.).

Відповідно до рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської
ради  від  **  *********  ****  року  №  ****  «Про  призначення  опіки  над
малолітньою дитиною та піклування над неповнолітньою дитиною» дитина
перебуває під піклуванням дідуся  гр. С********** Ю*** Г**********, який
зареєстрований в  м. К**********, вул. О**** Ж*******, **/**;

дитини,  позбавленої  батьківського  піклування,  А********  М*****
А********, **.**.**** року народження. Батьки дитини гр. А****** А*****
М**********  та  А*******  І****  І*******  позбавлені  батьківських  прав
(рішення Кіровського районного суду м. Кіровограда від **.**.**** р.).

Відповідно до рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської
ради  від  **  ******  ****  року  №  ***  «Про  призначення  опіки  над
малолітніми  дітьми»  дитина  перебуває  під  опікою  бабусі   гр.  А********
О******** М*********, яка зареєстрована в  м. К*********, просп. П*****,
**, кв. **, а мешкає в м. К**********, вул. А******** К********, *, кв. **;



дитини,  позбавленої  батьківського  піклування,  Б******  Д*****
М**********, **.**.**** року народження. Мати дитини гр. Б***** Н****
В********* позбавлена батьківських прав (рішення Кіровського районного
суду  м.  Кіровограда  від  **.**.****  р.).  Відомості   про  батька  записані  за
вказівкою матері відповідно до частини першої ст. 135 Сімейного кодексу
України  (довідка  Центрального  відділу  реєстрації  актів  цивільного  стану
головного  управління  юстиції  у  Кіровоградській  області  від  **.**.****  р.
№ ***/**.*/***).
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Відповідно до рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської
ради  від  **  ******  ****  року  №  ****  «Про  призначення  опіки  над
малолітньою дитиною, майном та піклування над неповнолітньою дитиною»
дитина перебуває під опікою бабусі  гр.  Б***** В******** Є*********, яка
зареєстрована в  м. К**********, пров. М************, **, кв. **;

дитини,  позбавленої  батьківського  піклування,  Б*****  М****
М*********, **.**.**** року народження. Мати дитини гр.  Б***** Н****
В********* позбавлена батьківських прав (рішення Кіровського районного
суду  м.  Кіровограда  від  **.**.****  р.).  Відомості   про  батька  записані  за
вказівкою матері відповідно до частини першої ст. 135 Сімейного кодексу
України  (довідка  Центрального  відділу  реєстрації  актів  цивільного  стану
головного  управління  юстиції  у  Кіровоградській  області  від  **.**.****  р.
№ ***/**.*/***).

Відповідно до рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської
ради  від  **  ******  ****  року  №  ****  «Про  призначення  опіки  над
малолітньою дитиною, майном та піклування над неповнолітньою дитиною»
дитина перебуває під опікою бабусі  гр.  Б***** В******** Є*********, яка
зареєстрована в  м. К**********, пров. М************, **, кв. **;

дитини-сироти  Г*********  А*****  Ю********,  **.**.****  року
народження.  Мати  дитини гр.  Г*********  О****  О************  померла
**.**.****  р.  (свідоцтво  про  смерть  серії  *-**  №  ******).  Батько
гр. Г********* Ю*** Г********* помер **.**.**** р. (свідоцтво про смерть
серії *-** № ******).

Відповідно до рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської
ради від ** ****** **** року № **** «Про призначення опіки та піклування
над дітьми» дитина перебуває під піклуванням тітки  гр.  Т******** В***
О************, яка зареєстрована в  м. К**********, вул. В******, **, к. *,
квартира **, а мешкає в. м. К**********, вул. М*********, * кв. **;

дитини-сироти Г********* А*** Ю*****, **.**.**** року народження.
Мати  дитини  гр.  Г*********  О****  О************  померла
**.**.****  р.  (свідоцтво  про  смерть  серії  *-**  №  ******).  Батько



гр. Г********* Ю*** Г********* помер **.**.**** р. (свідоцтво про смерть
серії *-** № ******).

Відповідно до рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської
ради від ** ****** **** року № **** «Про призначення опіки та піклування
над дітьми» дитина перебуває під піклуванням тітки  гр.  Т******** В***
О************, яка зареєстрована в  м. К**********, вул. В******, **, к. *,
квартира **, а мешкає в. м. К**********, вул. М*********, * кв. **;
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дитини-сироти  Г*********  О*********  Ю******,  **.**.****  року
народження.  Мати  дитини гр.  Г*********  О****  О************  померла
**.**.****  р.  (свідоцтво  про  смерть  серії  *-**  №  ******).  Батько
гр. Г********* Ю*** Г********* помер **.**.**** р. (свідоцтво про смерть
серії *-** № ******).

Відповідно до рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської
ради від ** ****** **** року № **** «Про призначення опіки та піклування
над дітьми» дитина перебуває під піклуванням тітки  гр.  Т******** В***
О************, яка зареєстрована в  м. К**********, вул. В******, **, к. *,
квартира **, а мешкає в. м. К**********, вул. М*********, * кв. **;

дитини,  позбавленої  батьківського  піклування,  Д******  А********
В************, **.**.**** року народження. Мати дитини гр. Д****** І****
М*********  померла  **.**.****  р.  (свідоцтво  про  смерть  серії  *-**
№  ******).  Батько  дитини  гр.  Д******  В********  В************
позбавлений  батьківських  прав  (рішення  Кіровського  районного  суду
м. Кіровограда від **.**.**** р.).

Відповідно до рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської
ради від ** ***** **** року № ** «Про призначення опіки  над малолітніми
дітьми, майном та піклування над неповнолітніми дітьми» дитина перебуває
під опікою дідуся   гр. К******* М***** Ю********, який зареєстрований в
м. К**********, вул. В******, *, к. *,  кв. **;

дитини,  позбавленої  батьківського  піклування,  І**********  Є******
В***********,  **.**.****  року  народження.  Мати  дитини  гр.  І********
В******* А********** позбавлена батьківських прав (рішення Ленінського
районного  суду  м.  Кіровограда  від  **.**.****  р.).  Батько  дитини
гр.  І*********  В******  В*********  помер  **.**.****  р.  (свідоцтво  про
смерть серії *-** № ******).

Відповідно до рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської
ради від *** **** **** року № ** «Про призначення опіки  над малолітніми
дітьми, майном та піклування над неповнолітніми дітьми» дитина перебуває



під  опікою  дідуся  гр.  І**********  В*****  П************,  який
зареєстрований в  м. К**********, просп. П*******, **, кв. **;

дитини-сироти  Г********  М******  Г***********,  **.**.****  року
народження.  Мати  дитини  гр.  Г********  Л****  Г*********  померла
**.**.**** р. (довідка Панчівської сільської ради від **.**.**** р. № ***).
Відомості  про  батька  записані  за  вказівкою матері  відповідно  до  частини
першої ст. 135 Сімейного кодексу України (довідка відділу реєстрації актів
цивільного  стану  Кіровоградського  обласного  управління  юстиції
від **.**.**** р.).

27

Відповідно до рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської
ради  від  **  *******  ****  року  №  ***  «Про  призначення  опіки   над
малолітніми  дітьми,  піклування  над  неповнолітніми  дітьми  та  майном»
дитина  перебуває  під  піклуванням  гр.  Ш*******  О****  Я*****,  яка
зареєстрована в  м. Кіровограді, вул. В******, **,*кв. **;

дитини-сироти  К*******  Д******  С**********,  **.**.****  року
народження.  Мати  дитини  гр.  К******  К*******  А**********  померла
**.**.****  р.  (свідоцтво  про  смерть  серії  *-**  № ******).  Батько  дитини
гр. К******  С*****  М**********  помер  **.**.****  р.  (довідка
Кіровоградського  міського  відділу  реєстрації  актів  Цивільного  стану
від **.**.**** р. № **).

Відповідно до рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської
ради  від  **  ******  ****  року  №  ****  «Про  призначення  опіки   над
малолітніми дітьми, піклування над неповнолітньою дитиною та їх майном»
дитина перебуває під опікою бабусі гр. А******* В******** Г*********, яка
зареєстрована в  м. К**********, вул. К********* П*****,***, к. *, кв. **;

дитини-сироти  К*******  М*****  С**********,  **.**.****  року
народження.  Мати  дитини  гр.  К******  К*******  А**********  померла
**.**.****  р.  (свідоцтво  про  смерть  серії  *-**  № ******).  Батько  дитини
гр. К******  С*****  М**********  помер  **.**.****  р.  (довідка
Кіровоградського  міського  відділу  реєстрації  актів  Цивільного  стану
від **.**.**** р. № **).

Відповідно до рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської
ради  від  **  ******  ****  року  №  ****  «Про  призначення  опіки   над
малолітніми дітьми, піклування над неповнолітньою дитиною та їх майном»
дитина перебуває під опікою бабусі гр. А******* В******** Г*********, яка
зареєстрована в  м. К**********, вул. К********* П*****,***, к. *, кв. **;

дитини-сироти  С********  О****  О***********,  **.**.****  року
народження.  Мати  дитини  гр.  С******  Л****  М*********  померла
**.**.**** р.  (свідоцтво про смерть  серії  *-** № ******).   Відомості  про



батька записані за заявою матері згідно з частиною другою статті 55 Кодексу
про шлюб та сім’ю України (довідка відділу реєстрації актів громадянського
стану Кіровського районного управління юстиції м. Кіровограда).

Відповідно до рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської
ради  від  **  ******  ****  року  №  ***  «Про  призначення  опіки   над
малолітніми  дітьми  та  майном»  дитина  перебуває  під  опікою  тітки
гр. С********* В******** М*********, яка зареєстрована в  м. К*********,
вул. П**********, **;
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дитини-сироти  Я******  С*******  С********,  **.**.****  року
народження.  Мати  дитини  гр.  Я*****  Л*****  М*********  померла
**.**.**** р.  (свідоцтво  про  смерть  серії  *-**  №  ******).  Відомості  про
батька записані  за  вказівкою матері  відповідно до частини першої ст.  135
Сімейного кодексу України (довідка Центрального відділу реєстрації  актів
цивільного      стану    Кіровоградського     обласного     управління    юстиції 
від **.**.**** р. № ***/**.*/*-**).

Відповідно до рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської
ради від ** ***** **** року № *** «Про призначення опіки  над малолітніми
дітьми та майном» дитина перебуває під опікою сестри гр.  Я****** Е****
Г**********, яка зареєстрована в  м. К*********, вул. К*************, ***,
а мешкає в м. К**********, вул. К********* П*****, **, к. *, кв. **;

дитини-сироти  У******* Я** *********, **.**.**** року народження.
Мати дитини гр. У****** Т***** В******** померла **.**.**** р. Відомості
про батька записані  за вказівкою матері відповідно до ст.  55 Кодексу про
шлюб  та  сім’ю  (довідка  відділу  реєстрації  актів  громадянського  стану
Кіровоградського міськвиконкому від **.**.**** р.).

Відповідно до рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської
ради  від  **  ******  ****  року  №  ****  «Про  призначення  опіки   над
малолітніми  дітьми,  майном  та  піклування  над  неповнолітніми  дітьми»
дитина перебуває під опікою бабусі гр. Ш****** В******** І*******, яка
зареєстрована в  м. К**********, вул. П*********, **, к.*, кв. *;

дитини, позбавленої батьківського піклування, М******* В*********
С**********,  **.**.****  року  народження.  Батьки  дитини  гр.  М*******
С***** В********* та П*********** (********) О**** П****** позбавлені
батьківських     прав  (  рішення   Кіровського районного суду м. Кіровограда 
від **.**.**** р.).

Відповідно до рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської
ради  від  **  ******  ****  року  №  ****  «Про  призначення  опіки   над
малолітніми  дітьми,  майном  та  піклування  над  неповнолітніми  дітьми»
дитина перебуває під піклуванням гр.  Т********* Л***** В************,



яка зареєстрована в  м. К**********, вул. В************, **, кв. *, а мешкає
в м. К**********, вул. К********, **, кв. *;

дитини,  позбавленої  батьківського  піклування,  М**********  Ю***
А**********, **.**.**** року  народження. Батько дитини гр. М**********
А****** А*********** позбавлений батьківських прав (рішення Кіровського
районного  суду  м.  Кіровограда  від  **.**.****  р.).  Мати  дитини
гр. М********* Л****** Г*********  перебуває в місцях позбавлення волі
(вирок Кіровського суду м. Кіровограда від **.**.**** р.).

Відповідно до рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської
ради від ** ****** **** року № **** «Про призначення піклування над 
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неповнолітньою  дитиною»  дитина  перебуває  під  піклуванням  бабусі
гр.  Я*****  Є******  П*******,  яка  зареєстрована  в  м.  К**********,
вул. М*********, **-*,  кв. **;

дитини,  позбавленої  батьківського  піклування,  Н*********  О****
С*******,  **.**.****  року  народження.  Батьки  дитини  гр.  Н*********
С*****  А***********  та  Н********  А*****  М*********  позбавлені
батьківських  прав  (заочне  рішення  Кіровського  районного  суду
м. Кіровограда від **.**.**** р.).

Відповідно до рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської
ради  від  **  *****  ****  року  №  ***  «Про  призначення  опіки   над
малолітньою  дитиною,  піклування  над  неповнолітньою  дитиною»  дитина
перебуває під опікою гр. Ш******* О**** С********, яка зареєстрована в
м. К**********, вул. Г***** С**********, **/**, к. * кв. **;

дитини,  позбавленої  батьківського  піклування,  Н********  Т*****
О************, **.**.**** року народження. Батьки дитини гр. Н********
О********  М**********  та  Н********  Т*****  М*********  позбавлені
батьківських  прав  (рішення  Кіровського  районного  суду  м.  Кіровограда
від **.**.**** р.).

Відповідно до рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської
ради від ** ******* **** року № **** «Про призначення піклування над
дітьми»  дитина  перебуває  під  піклуванням  тітки  гр.  Ф******  Л******
М*********, яка зареєстрована в м. К**********, вул. Р*****, **, а мешкає
в м. К**********, вул. Т*******, **, кв. *;

дитини,  позбавленої  батьківського  піклування,  Н********  О****
О************,  **.**.****  року  народження.  Батько  дитини  гр.  Н******
О********  М*********  помер  **.**.****  р.  (свідоцтво  про  смерть
серії *-** № ******). Мати дитини гр. Н******* З**** Ю****** позбавлена
батьківських  прав  (заочне  рішення  Ленінського  районного  суду
м. Кіровограда від **.**.**** р.).



Відповідно до рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської
ради  від  **  *******  ****  року  №  ***  «Про  призначення  опіки  над
малолітніми  дітьми,  піклування  над  неповнолітніми  дітьми  та  майном»
дитина перебуває під опікою бабусі гр. Н******** Л***** В************,
яка зареєстрована в м. К**********, вул. ** ***** ******, *, кв. **;

дитини, позбавленої батьківського піклування,  Н******* О*********
О*************,  **.**.**** року народження.  Батько дитини гр.  Н******
О********  М*********  помер  **.**.****  р.  (свідоцтво  про  смерть
серії *-** № ******). Мати дитини гр. Н******* З**** Ю****** позбавлена 
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батьківських  прав  (заочне  рішення  Ленінського  районного  суду
м. Кіровограда від **.**.**** р.).

Відповідно до рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської
ради  від  **  *******  ****  року  №  ***  «Про  призначення  опіки  над
малолітніми  дітьми,  піклування  над  неповнолітніми  дітьми  та  майном»
дитина перебуває під опікою бабусі гр. Н******** Л***** В************,
яка зареєстрована в м. К**********, вул. ** ***** ******, *, кв. **;

дитини,  позбавленої  батьківського піклування,  П********** Б******
Д********,  **.**.****  року  народження.  Батьки  дитини  гр.  П**********
Д***** О********** та П****** Є****** Б******* позбавлені батьківських
прав  (рішення  Кіровського  районного  суду  м.  Кіровограда
від **.**.**** р.).

Відповідно до рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської
ради  від  **  ******  ****  року  №  ***  «Про  призначення  опіки  над
малолітніми  дітьми  та  майном»  дитина  перебуває  під  опікою  бабусі
гр.  П********  З**  М*********,  яка  зареєстрована  в  м.  К**********,
вул. М*********, *, кв. **;

дитини, позбавленої батьківського піклування, П************ Т*****
К************, **.**.**** року народження. Батько дитини гр. П*********
К********  М*********  помер  **.**.****  р.  (свідоцтво  про  смерть
серії *-** № ******).  Мати дитини гр. П*********** К******* М*********
позбавлена  батьківських  прав  (рішення  Кіровського  районного  суду
м. Кіровограда від **.**.**** р.).  

Відповідно до рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської
ради від ** ******* **** року № **** «Про призначення піклування над
дітьми» дитина перебуває під піклуванням бабусі гр. П********** А*******
І*******, яка зареєстрована в м. К**********,  вул. Л*******, **-*;

дитини,  позбавленої  батьківського  піклування,  Р******  Є******
О*************,  **.**.****  року  народження.  Мати  дитини  гр.  Р******



І**** О************ померла **.**.**** р. Батько дитини  гр. В*********
О********  М**********  позбавлений  батьківських  прав  (рішення
Кіровського районного суду м. Кіровограда від **.**.**** р.). 

Відповідно до рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської
ради  від  **  ******  ****  року  №  ****  «Про  призначення  опіки  над
малолітніми  дітьми,  майном  та  піклування  над   неповнолітніми  дітьми»
дитина перебуває під опікою дідуся гр.  Р****** О********* І******** та
бабусі гр. Р******* Л***** В************, які мешкають в м. К**********,
вул. Г*******, **,кв.**;
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дитини,  позбавленої  батьківського  піклування,  Р********  О****
П*******,  **.**.**** року  народження.  Мати  дитини гр.  Р******* О****
С************  померла  **.**.****  р.  (свідоцтво  про  смерть  серії  *-**
№ ******).  Батько  дитини  гр.  Р******  П****  П*******  позбавлений
батьківських  прав  (рішення  Ленінського  районного  суду  м.  Кіровограда
від **.**.**** р.).

Відповідно до рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської
ради від ** ***** **** року № *** «Про призначення опіки над малолітніми
дітьми  та  їх  майном»  дитина  перебуває  під  піклуванням  бабусі  гр.  Р***
О**** М*********, яка зареєстрована в м. К**********,  вул. Ш*******, **,
кв. *;

дитини,  позбавленої  батьківського  піклування,  Т*****  Р*****
Є***********,  **.**.****  року  народження.  Мати  дитини  гр.  М******
Т***** А********** померла **.**.**** р. (свідоцтво про смерть серії *-**
№ ******).  Батько  дитини гр.  Т****  Є******  А***********  позбавлений
батьківських  прав  (заочне  рішення  Кіровського  районного  суду
м. Кіровограда від **.**.**** р.).

Відповідно до рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської
ради  від  **  ******  ****  року  №  ****  «Про  призначення  опіки  над
малолітньою дитиною, майном та піклування над  неповнолітньою дитиною»
дитина перебуває під піклуванням дідуся гр. Т**** А******* М***********,
який зареєстрований в м. К**********,  вул. Г*******, *, кв. ***, а мешкає в
м. К**********, пров. С****************, *;   

дитини,  позбавленої  батьківського  піклування,  Ч*******  С******
М*********,  **.**.****  року  народження.  Мати  дитини  гр.  Ч******  Я**
М*********  перебуває  в  місцях  позбавлення  волі  (довідка  Чорноморської
виправної  колонії  управління  Державного  департаменту  України  з  питань
виконання покарань в Одеській області (№ 74) від **.**.**** р. № */**-****).
Реєстрація  дитини  проведена  відповідно  до  частини  І   ст.  135  Сімейного
кодексу України (довідка  Центрального відділу реєстрації актів цивільного



стану   Головного  управління  юстиції  у  Кіровоградській  області  від
**.**.**** р. № ***/**.*/*-**).

Відповідно до рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської
ради від ** ***** **** року № **** «Про призначення опіки та піклування
над  дітьми  та  майном»  дитина  перебуває  під  опікою  дідуся  та  бабусі
гр.  Ш****  М*****  І********  та  Ш****  М****  О************,  які
зареєстровані в м. К**********,  вул. М*********, ***;   

дитини, позбавленої батьківського піклування, Ч**** В****** Ю****,
**.**.****  року  народження.  Мати  дитини  гр.  Ч****  Н****  В********
померла  **.**.**** р.  (свідоцтво  про  смерть серії *-** № ******). Батько 
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дитини  гр.  Ч****  Ю***  В************  оголошений  у  розшук  (ухвала
Ленінського районного суду м. Кіровограда від **.**.**** р.).

Відповідно до рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської
ради  від  **  *******  ****  року  №  ***  «Про  призначення  опіки  над
малолітніми  дітьми,  піклування  над  неповнолітніми  дітьми  та  майном»
дитина  перебуває  під  опікою  тітки  гр.  Т*******  Т*****  В********,  яка
зареєстрована  в  м.  К**********,   вул.  Я*********,  **,  а  мешкає  в
м. Кіровограді, вул. К********, *-*, кв. **;   

дитини,  позбавленої  батьківського  піклування,  Ф******  С*****
Ю********, **.**.**** року народження. Батьки дитини гр. Ф****** Ю***
А*********** та Ф****** І**** В********* позбавлені батьківських прав
(рішення Ленінського районного суду м. Кіровограда від **.**.**** р.).

Відповідно до рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської
ради від ** ****** **** року № **** «Про призначення опіки над дітьми»
дитина перебуває під піклуванням бабусі  гр. Ч**** С******* П*******, яка
зареєстрована в м. К**********,  вул. Л********,  *-*;   

дитини,  позбавленої  батьківського  піклування,  Ф******  М****
В*********, **.**.**** року народження. Мати дитини гр. Ф****** І****
В********* позбавлена батьківських прав (рішення Ленінського районного
суду  м.  Кіровограда  від  **.**.****  р.).  Відомості  про  батька  записані  за
вказівкою матері відповідно до частини першої ст. 135 Сімейного кодексу
України  (довідка   Центрального  відділу  реєстрації  актів  цивільного  стану
Головного управління  юстиції  у  Кіровоградській  області  від  **.**.****  р.
№ ****/**.*/*-**). 

Відповідно до рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської
ради від ** ****** **** року № **** «Про призначення опіки над дітьми»
дитина перебуває під піклуванням бабусі  гр. Ч**** С******* П*******, яка
зареєстрована в м. К**********,  вул. Л********,  *-*;   



дитини,  позбавленої  батьківського  піклування,  Д******  В*******
М*********,  **.**.****  року  народження.  Мати  дитини  гр.  С**********
Н****** Ш******* померла **.**.**** р. (свідоцтво про смерть серії *-**
№ ******). Батько дитини гр. Д****** М***** В************ позбавлений
батьківських  прав  (рішення  місцевого  суду  Кіровського  району
м. Кіровограда від **.**.**** р.).

В  даний  час  дитина  знаходиться  на  вихованні  в  прийомній  сім’ї
подружжя В*********, які мешкають в м. К**********, вул. П******, *, к. *,
квартира **.

Міський голова В. Пузаков



У К Р А Ї Н А

Р І Ш Е Н Н Я

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
 
від «10» серпня 2009 року № 942 

м. Кіровоград

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», ст. 21, 22, 23, 31 постанови Кабінету Міністрів України
від   24   вересня   2008  року  №  866,  враховуючи висновок опікунської ради
( протокол № 31 від 24.07.2009 р.), виконком Кіровоградської міської ради

В И Р І Ш И В :

Надати статус :

дитини, позбавленої батьківського піклування, М************ Д*****
В**********, **.**.*** року народження, у зв’язку з тим, що одинока мати
від  дитини  відмовилась  (  відмова  гр.  М***********  А*****  М*********
від      **.**.**** р.;     запис     акта    про   народження № *** 
від **.**.**** р.: підстава запису відомостей про батька – за заявою матері-
одиначки).

В    даний    час      дитина     знаходиться    на    вихованні  у
Кіровоградському  дитячому  будинку  інтернатного  типу  для  дітей
дошкільного та шкільного віку    з    компенсуючими    групами «Барвінок»
за адресою: м. Кіровоград, вул. Суворова, 1;

дитини, позбавленої батьківського піклування, М********* С*******
В*********,  **.**.****  року  народження,  у  зв’язку  зі  смертю  батька  та
позбавленням матері батьківських прав ( батько М******* В***** І*******
помер  **.**.****  р.,  актовий  запис  про  смерть  № ****  від  **.**.****  р.;
рішення Кіровського районного суду м.  Кіровограда від **.**.**** р.  про
позбавлення матері М********* В******** С******** батьківських прав).

В  даний  час  дитина  знаходиться  на  вихованні  у  спеціальній
загальноосвітній школі № 2 за адресою: м. Кіровоград, вул. Колгоспна, 73;
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дитини  -  сироти          Ж************           Б******         Ю********, 

**.**.****     року      народження,    у     зв’язку   зі   смертю одинокої матері
дитини ( мати Ж********** Ю*** Ю****** померла **.**.**** р., свідоцтво
про  смерть  серії  *-**  №  ******  від  **.**.****  р.;  довідка  Центрального
відділу    РАЦСу        Кіровоградського      обласного       управління    юстиції
від **.**.**** року про те, що  відомості про батька записані за вказівкою
матері відповідно до ч. 2 ст. 55 Кодексу про шлюб та сім’ю України).

В    даний   час    дитина    знаходиться  на вихованні у Кіровоградській
загальноосвітній  школі-інтернаті  І-ІІІ  ступенів  за  адресою:  м.  Кіровоград,
вул. Короленка, 46;

дитини,  позбавленої  батьківського  піклування,  Ш*******  Д*****
В*************,  **.**.**** року народження,  у зв’язку з  тим,  що дитину
було покинуто ( акт про доставлення підкинутої дитини від **.**.**** р.).

В  даний  час  дитина  знаходиться  на  вихованні  у  дитячому  будинку
сімейного    типу    Д**********   за  адресою: м. К*********, вул. В******,
**;

дитини,  позбавленої  батьківського  піклування,  Д****  М*****
В**********, **.**.**** року народження, у зв’язку з  тим, що батьки від
дитини  відмовились  (  відмова  матері  Д*****  О*****  М*********  від
**.**.**** р.; відмова батька Д**** В****** Л******* від **.**.**** р.).

В    даний    час      дитина     знаходиться    на    вихованні  у
Кіровоградському  дитячому  будинку  інтернатного  типу  для  дітей
дошкільного та шкільного віку    з    компенсуючими    групами «Барвінок»
за адресою: м. Кіровоград, вул. Суворова, 1;

дитини,  позбавленої  батьківського  піклування,  П******  П****
М**********,  **.**.****  року  народження,  у  зв’язку  зі  смертю  матері
дитини  та  позбавленням  батька  батьківських  прав  (  мати  П*****  М****
В******** померла **.**.**** р., свідоцтво про смерть серії *-** № ******;
рішення Кіровського районного суду м.  Кіровограда від **.**.**** р.  про
позбавлення батька П****** М****** П******** батьківських прав).

В    даний    час      дитина     знаходиться    на    вихованні  у
Кіровоградському  дитячому  будинку  інтернатного  типу  для  дітей
дошкільного та шкільного віку    з    компенсуючими    групами «Барвінок»
за адресою: м. Кіровоград, вул. Суворова, 1;

дитини,  позбавленої  батьківського  піклування,  П******  Д*****
М**********,  **.**.****  року  народження,  у  зв’язку  зі  смертю  матері
дитини  та  позбавленням  батька  батьківських  прав  (  мати  П*****  М****
В******** померла **.**.**** р., свідоцтво про смерть серії *-** № ******;
рішення Кіровського районного суду м.  Кіровограда від **.**.**** р.  про
позбавлення батька П****** М****** П******** батьківських прав).
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В    даний    час      дитина     знаходиться    на    вихованні  у

Знам’янській     спеціальній      школі-інтернаті     І-ІІІ     ступенів за адресою: 
м. Знам’янка, вул. Фрунзе, 89, Кіровоградська область;

дитини,  позбавленої  батьківського  піклування,  А***  О*****
В************, **.**.**** року народження, у зв’язку зі смертю батька та
тим, що дитину було покинуто (  батько А*** В******** П******* помер
**.**.**** р.,  свідоцтво про смерть  серії  *-** № ******;  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.).

В    даний    час      дитина     знаходиться    на    вихованні  у
Кіровоградському  дитячому  будинку  інтернатного  типу  для  дітей
дошкільного та шкільного віку    з    компенсуючими    групами «Барвінок»
за адресою: м. Кіровоград, вул. Суворова, 1;

дитини  -  сироти  Т********  М*****  С**********,  **.**.****  року
народження, у зв’язку зі смертю одинокої матері дитини ( мати Т********
О**** А********** померла **.**.**** р.;  актовий запис про народження
№ * від **.**.**** р.: відомості про батька записані за ст. 55 Кодексу про
шлюб та сім’ю України зі слів гр. Т******** *.*.).

В    даний    час      дитина     знаходиться    на    вихованні  у
Новопразькій  спеціальній  загальноосвітній  школі-інтернаті  І-ІІ  ступенів  за
адресою:  смт.  Нова  Прага,  вул.  Титаренка,  24,  Олександрійський  район,
Кіровоградська область;

дитини, позбавленої батьківського піклування, Ж********** В******
А**********, **.**.****   року   народження, у зв’язку зі смертю батька та
позбавленням  матері  батьківських  прав  (  батько  Ж*********  А*****
О***************  помер     **.**.**** р.,    свідоцтво    про   смерть серії *-
** № ******;     рішення     Кіровського     місцевого    суду   м. Кіровограда 
від  **.**.****  р.  про  позбавлення  матері  Ж*********  О****  А********
батьківських прав).

В     даний    час дитина   знаходиться   на   вихованні у прийомній сім’ї
гр. Л********, які мешкають за адресою: с. Н************, З***********
район, Кіровоградська область;

дитини  -  сироти  Б*****  Н****  Є********,  **.**.****  року
народження,  у  зв’язку  зі  смертю  батьків  дитини  (мати  К*****  Н******
А**********  померла  **.**.****  р.,  свідоцтво  про  смерть  серії  *-**  №
******;  батько  Б*****  Є****  О************      помер     **.**.****  р.,
свідоцтво   про  смерть  серії *-** № ******).

В    даний     час    дитина     знаходиться    на     вихованні   у ПТУ  № 8 
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м. Кіровограда за адресою: м. Кіровоград, вул. Волкова, 15;

дитини,  позбавленої  батьківського  піклування,  Ж*********  Н****
І*******,  **.**.****  року  народження,  у  зв’язку  з  тим,  що  дитину  було
покинуто (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.;  рішення  Ленінського
районного суду м. Кіровограда від **.**.**** р. про позбавлення одинокої
матері  Ж*********  В***  М*********  батьківських  прав;  довідка
центрального  відділу  РАЦСу  головного  управління  юстиції  у
Кіровоградській  області  від  **.**.****  р.  №  ****/**.*/*-**  про  те,  що
відомості про батька записані відповідно до ч. 1 ст. 135 Сімейного кодексу
України).

В     даний    час    дитина   знаходиться  на вихованні у прийомній сім’ї
гр. С*********, які мешкають за адресою: смт. О*********, вул. Т*******,
будинок ***, кв. *, О************ район, Кіровоградська область;

дитини – сироти       Б*******        В*********            В*************, 
**.**.****   року    народження,  у  зв’язку зі смертю одинокої матері дитини 
( мати Б******** Л***** В************ померла **.**.**** р.,  свідоцтво
про  смерть  серії  *-**  №  ******;  довідка  відділу  РАЦСу  виконавчого
комітету Кіровоградської міської  ради  народних депутатів Кіровоградської
області від **.**.**** р. № *** про те, що відомості про батька записані за
вказівкою матері відповідно до ст. 55 Кодексу про шлюб та сім’ю України).

В  даний  час  дитина  знаходиться  на  вихованні  у  дитячому  будинку
сімейного типу Д********** за адресою: м. К*********, вул. В******, **; 

дитини,  позбавленої  батьківського  піклування,  К*********  К*****
І*******,  **.**.****  року народження, у зв’язку з відмовою одинокої матері
дитини (  відмова матері  К********* Н****** П******* від **.**.**** р.;
витяг зДержавного реєстру актів цивільного стану громадян про реєстрацію
народження    відповідно до статей 126, 133, 135  Сімейного кодексу України 
№ *********** від **.**.**** р. про те, що реєстрація проведена відповідно
до  ст. 135 Сімейного кодексу України).

В    даний    час   дитина   знаходиться   на  вихованні у Знам’янському
дитячому будинку – інтернаті  за адресою: м. Знам’янка,  вул. Фрунзе,  120,
Кіровоградська область; 

дитини,  позбавленої  батьківського  піклування,  І********  В******
В**********,  **.**.****  року  народження,  у  зв’язку  зі  смертю  матері  та
позбавленням  батька  дитини  батьківських  прав  (мати  І********  Н*****
Л******** померла **.**.**** р., свідоцтво про смерть серії *-** № ******; 
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рішення Кіровського районного суду м.  Кіровограда від **.**.**** р.  про
позбавлення батька І******** В****** І******** батьківських прав).

В  даний  час  дитина  знаходиться  на  вихованні  у  Кіровоградському
дитячому будинку інтернатного  типу для дітей дошкільного  та  шкільного
віку    з    компенсуючими    групами «Барвінок»  за адресою: м. Кіровоград,
вул. Суворова, 1;

дитини  –  сироти  К*********  М***  М*********,  **.**.****  року
народження, у зв’язку зі смертю одинокої матері дитини ( мати К********
Г*****   Л*****   померла   **.**.**** р.,   свідоцтво   про  смерть серії *-** 
№ ******; довідка відділу РАЦСу Бердянського міського управління юстиції
Запорізької  області  від  **.**.****  р.  № ***/*.*  про  те,  що відомості  про
батька записані по заяві матері згідно зі ст. 55 Кодексу про шлюб та сім’ю
України).

В  даний  час  дитина  знаходиться  на  вихованні  у  дитячому  будинку
інтернатного  типу  «Наш  дім»  за  адресою:  м.  Кіровоград,  вул.  Героїв
Сталінграда, 4-а;

дитини,  позбавленої  батьківського  піклування,  П********  А*****
П********,  **.**.****  року  народження,  у  зв’язку  з  визнанням  одинокої
матері  дитини  недієздатною  (  рішення  Ульяновського  районного  суду
Кіровоградської  області  від  **.**.****  р.  про  визнання  матері  П*******
О*****  В************  недієздатною;  довідка  відділу  РАЦСу
Кіровоградського      обласного      управління       юстиції     від  **.**.**** р.
№  ***  про  те,  що  відомості  про  батька  записані  за  вказівкою  матері
відповідно до ч. 2 ст.55 Кодексу про шлюб та сім’ю України).

В даний час дитина знаходиться на вихованні у Новомиргородському
дитячому будинку - інтернаті за адресою : м. Новомиргород, вул. Дудченка,
будинок 9, Кіровоградська область;

дитини,  позбавленої  батьківського  піклування,  М*********  О*****
О************,   **.**.****   року    народження,   у   зв’язку з позбавленням
матері    батьківських   прав   та  визнанням батька дитини безвісно відсутнім 
( рішення      Долинського        районного   суду      Кіровоградської    області 
від **.**.**** р. про позбавлення матері В********* Н****** Г*********
батьківських  прав;  рішення  Долинського  районного  суду  Кіровоградської
області  від  **.**.****  р.  про  визнання  батька  М*********  О*********
В************* безвісно відсутнім). 

В     даний     час    дитина     знаходиться    на  вихованні  у
Олександрійській  школі-інтернаті  для  дітей-сиріт  і  дітей,  позбавлених
батьківського   піклування,   за    адресою : м.   Олександрія,   сел.  Пантаївка,
вул. Шкільна, 1, Кіровоградської області;
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дитини,  позбавленої  батьківського  піклування,  М*********
В*********     О*************,    **.**.****   року   народження, у зв’язку з 
позбавленням матері    батьківських   прав   та  визнанням батька дитини
безвісно  відсутнім  (  рішення  Долинського  районного  суду
Кіровоградської області від *****.**** р. про позбавлення матері М******
Н******  Г*********  батьківських  прав;  рішення  Долинського  районного
суду  Кіровоградської  області  від  **.**.****  р.  про  визнання  батька
М********* О********* В************* безвісно відсутнім). 

В даний час дитина    знаходиться   на вихованні у Новомиргородській
загальноосвітній    спеціальній    І-ІІ    ступенів   школі-інтернаті  інтенсивної 
педагогічної  корекції  за  адресою:  м.  Новомиргород,  вул.  Леніна,  163,
Кіровоградської області;

дитини,  позбавленої  батьківського  піклування,  І*******  О****
О*************,  **.**.****  року  народження,  у  зв’язку  з  позбавленням
одинокої  матері  дитини  батьківських  прав  (  рішення  місцевого  суду
Кіровського району м. Кіровограда від **.**.**** р. про позбавлення матері
І******  А*****  Г*********  батьківських  прав;  довідка  відділу  РАЦСу
Ульяновського районного управління юстиції від **.**.**** р. № **-**/*-**
про   те,  що відомості про батька записані за вказівкою матері відповідно до 
ч. 1 ст. 135 Сімейного кодексу України).

В    даний    час     дитина     знаходиться    на   вихованні  у
Новомиргородській загальноосвітній    спеціальній    І-ІІ    ступенів   школі-
інтернаті   інтенсивної  педагогічної  корекції  за  адресою: м. Новомиргород,
вул. Леніна, 163, Кіровоградської області;

дитини,  позбавленої  батьківського  піклування,  А*********  Д*****
В**********, **.**.**** року народження, у зв’язку з позбавленням батьків
дитини    батьківських   прав  ( рішення  місцевого  суду Кіровського району 
м.  Кіровограда  від  **.**.****  р.  про  позбавлення  матері  М*****  Н***
Є******** та батька А********* В****** В********** батьківських прав).

В    даний    час   дитина    знаходиться   на    вихованні   у   ПТУ   № 39 
смт.  Дмитрівка  за  адресою:  смт.  Дмитрівка,  вул.  Миру,  42,  Знам’янський
район, Кіровоградська область;

дитини,  позбавленої  батьківського  піклування,  П*******  В********
О*************,  **.**.****  року  народження,  у  зв’язку  зі  смертю батька
дитини  та  позбавленням  матері  батьківських  прав  (  батько  П*******
О********     В***********      помер    **.**.**** р.,    свідоцтво  про смерть
серії *-** № ******;     рішення    місцевого     суду     Кіровського     району  
м. Кіровограда від **.**.**** р. про позбавлення матері П******* Л******
О************ батьківських прав).
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В  даний  час  дитина  знаходиться  на  вихованні  у  Кіровоградському
дитячому   будинку   інтернатного  типу для дітей дошкільного та шкільного 
віку    з    компенсуючими    групами «Барвінок» за адресою: м. Кіровоград,
вул. Суворова, 1;

дитини,  позбавленої  батьківського  піклування,  Т******  А*****
Г**********, **.**.**** року народження, у зв’язку з позбавленням батьків
дитини  батьківських  прав  (рішення  Кіровоградського  районного  суду
Кіровоградської  області  від  **.**.****  р.  про  позбавлення  матері  Т*****
К*******  А******** та  батька  Т****** Г*******  І********  батьківських
прав).

В  даний  час  дитина  знаходиться  на  вихованні  у  Кіровоградському
дитячому будинку інтернатного  типу для дітей дошкільного  та  шкільного
віку    з    компенсуючими    групами «Барвінок» за адресою: м. Кіровоград,
вул. Суворова, 1;

дитини,  позбавленої  батьківського  піклування,  Ч******  Є******
Г**********,  **.**.****  року  народження,  у  зв’язку  зі  смертю  батька  та
позбавленням  матері  батьківських  прав  (батько  Ч******  Г*******
Г*********   помер   в  ****  р.;  рішення  Кіровського   районного  суду
м.  Кіровограда  від  **.**.****  р.  про  позбавлення  матері  Б****  О****
Г********** батьківських прав).

В     даний    час   дитина  знаходиться  на  вихованні  у прийомній сім’ї
гр.    Г**********,    які        мешкають       за       адресою:      м.    К********, 
просп. К************, *, кв. **;

дитини,  позбавленої  батьківського  піклування,  Ч******  І***
Г**********,  **.**.****  року  народження,  у  зв’язку  зі  смертю  батька  та
позбавленням матері дитини батьківських прав ( батько Ч****** Г*******
Г*********    помер  в     **** р.;     рішення     Кіровського   районного  суду 
м.  Кіровограда  від  **.**.****  р.  про  позбавлення  матері  Б****  О****
Г********* батьківських прав).

В     даний    час   дитина  знаходиться  на  вихованні  у прийомній сім’ї
гр.    Г**********,    які        мешкають       за       адресою:      м.    К********, 
просп. К************, *, кв. **;

дитини,  позбавленої  батьківського  піклування,  К******  Б******
В*************,  **.**.****  року  народження,  у  зв’язку  з  позбавленням
батьків    дитини    батьківських    прав   (   рішення  Новгородківського
районного суду Кіровоградської  області  від **.**.**** р.  про позбавлення
матері  К******  В********  І*******  та  батька  К******  В*********
П******** батьківських прав).
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В  даний  час  дитина  знаходиться  на  вихованні  у  дитячому  будинку
сімейного  типу  гр.  Д******,  які  мешкають  за  адресою:  с.  С******,
К************* район, К************* область;

дитини,  позбавленої  батьківського  піклування,  Л******  С*****
І********, **.**.**** року народження, у зв’язку з відмовою одинокої матері
дитини   ( заява   про   згоду  на   усиновлення матері Л***** Л*** Є******* 
від **.**.**** р.; довідка відділу     РАЦСу      Кіровоградського      обласного
управління юстиції від **.**.**** р. № **/**-*** про те, що відомості про
батька записані за вказівкою матері відповідно до ч. 2 ст. 55 Кодексу про
шлюб та сім’ю України).

В  даний  час  дитина  знаходиться  на  вихованні  у  Кіровоградському
дитячому будинку інтернатного  типу для дітей дошкільного  та  шкільного
віку    з    компенсуючими    групами «Барвінок» за адресою: м. Кіровоград,
вул. Суворова, 1;

дитини,  позбавленої  батьківського  піклування,  Є********  М*****
О********, **.**.**** року народження, у зв’язку з позбавленням одинокої
матері    дитини    батьківських    прав ( рішення  Кіровського районного суду
м. Кіровограда від **.**.**** р. про позбавлення матері Є******** А*******
М********* батьківських прав; запис акта про народження відділу РАЦСу
Кіровоградського обласного управління юстиції № *** від **.**.**** р. про
те, що дані про батька записані зі слів матері).

В  даний  час  дитина  знаходиться  на  вихованні  у  Кіровоградському
дитячому будинку інтернатного  типу для дітей дошкільного  та  шкільного
віку    з    компенсуючими    групами «Барвінок» за адресою: м. Кіровоград,
вул. Суворова, 1;

дитини,  позбавленої  батьківського  піклування,  Щ******  Н*****
І********, **.**.**** року народження, у зв’язку з відмовою одинокої матері
дитини  (  заява  про  згоду  на  усиновлення  матері  Щ******  Н******
А**********  від  **.**.****  р.;  довідка  центрального  відділу  РАЦСу
Кіровоградського обласного управління юстиції від **.**.**** р. про те, що
відомості  про  батька  записані  за  вказівкою  матері  відповідно  до  ст.  55
Кодексу про шлюб та сім’ю України).

В  даний  час  дитина  знаходиться  на  вихованні  у    Знам’янському
дитячому   будинку – інтернаті за  адресою: м. Знам’янка, вул. Фрунзе, 120,
Кіровоградської області;

дитини,  позбавленої  батьківського  піклування,  П********  Ю***
В************,  **.**.****  року  народження,  у  зв’язку  з  позбавленням
батьків    дитини    батьківських   прав ( рішення Кіровського районного суду 
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м.  Кіровограда  від  **.**.**** р.  про  позбавлення  матері  П********  Д***
Ж********* та батька П****** В********* В********** батьківських прав).

В  даний  час  дитина  знаходиться  на  вихованні  у  Олександрійському
педагогічному коледжі за адресою: м. Олександрія, Кіровоградська область;

дитини,  позбавленої  батьківського  піклування,  Г******  В******
В**********, **.**.**** року народження, у зв’язку з позбавленням батьків
дитини    батьківських  прав (  рішення Кіровоградського районного суду
Кіровоградської  області  від  **.**.**** р.  про позбавлення батька  Г******
В******  В**********  та  матері  Г*****  О****  В********  батьківських
прав).

В    даний    час   дитина   знаходиться   на  вихованні у прийомній сім’ї
гр. С***** за адресою: м. К*********, вул. ** ***** ******, **;

дитини  -  сироти  Ш*********  О****  Є*********,  ********  року
народження, у зв’язку зі смертю батьків дитини ( мати Ш******** С*******
В************ померла в **** р., свідоцтво про смерть серії *-** № ******;
батько Ш******* Є****** Г********** помер **.**.**** р., актовий запис
про смерть № **** від **.**.**** р.).

В    даний    час    дитина    знаходиться    на     вихованні   у  дитячому
будинку    сімейного     типу     гр.     Б********,   які   мешкають за адресою: 
с. Б******* Б****, вул. К*******, 39, В*********** район, К*************
область;

дитини,  позбавленої  батьківського  піклування,  К*******  І***
М***********,  **.**.****  року  народження,  у  зв’язку  з  позбавленням
одинокої  матері  дитини  батьківських  прав  (рішення  Долинського
районного суду Кіровоградської  області  від **.**.**** р.  про позбавлення
матері  К*****-С*****  Н*****  А*********  батьківських     прав;  довідка
Долинського     районного      відділу      РАЦСу      Кіровоградської     області
від **.**.**** р. про те, що відомості про батька записані за вказівкою матері
відповідно до ст. 55 Кодексу про шлюб та сім’ю України).

В  даний  час  дитина  знаходиться  на  вихованні  у  Новопразькій
спеціальній    школі-інтернаті   І-ІІ    ступенів   за  адресою:  смт. Нова Прага, 
вул. Титаренка, 24, Кіровоградська область;

дитини, позбавленої батьківського піклування, Л************* І****
В**********,  **.**.**** року народження,  у  зв’язку  з  відмовою одинокої
матері дитини ( зява - відмова матері Л**********   Л******   М*********
від   **.**.**** р.;    довідка   центрального   відділу   РАЦСу  м.  Кіровограда
від  **.**.**** р.  № **-**/** про те,  що відомості  про батька  записані  за
вказівкою  матері  відповідно  до  ч.  2  ст.  55  Кодексу  про  шлюб  та  сім’ю
України).
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В даний час дитина    знаходиться   на вихованні у Новомиргородській
загальноосвітній    спеціальній    І-ІІ    ступенів   школі-інтернаті  інтенсивної 
педагогічної  корекції  за  адресою:  м.  Новомиргород,  вул.  Леніна,  163,
Кіровоградської області;

дитини,  позбавленої  батьківського  піклування,  Ф*******  В******
М***********,  **.**.**** року народження,  у  зв’язку  з  відмовою батьків
дитини ( заява про згоду на усиновлення матері Ф******** Л**** Г*****
та батька Ф******* М***** І******** від **.**.**** р.). 

В   даний   час    дитина   знаходиться   на  вихованні у Знам’янському
дитячому   будинку-інтернаті   ІІІ-ІV   профілю   за   адресою :  м.  Знам’янка,
вул. Фрунзе, 120, Кіровоградська область;

дитини,  позбавленої  батьківського  піклування,  Н********  Р******
А**********,  **.**.****  року  народження,  у  зв’язку  зі  смертю  одинокої
матері дитини ( мати Н******** І**** В************ померла **.**.**** р.,
свідоцтво  про  смерть  серії  *-**  №  ******;  довідка  центрального  відділу
РАЦСу Кіровоградського міськвиконкому від **.**.**** р. № *** про те, що
відомості про батька записані за вказівкою матері відповідно до ч. 2 ст. 55
Кодексу про шлюб та сім’ю України).

В даний час  дитина знаходиться  на  вихованні  у   дитячому будинку
сімейного типу гр. Б********, які мешкають за адресою: с. Б*************,
вул. К*******, **, В*********** район, К************* область;

дитини,  позбавленої  батьківського  піклування,  Б*****  К*******
В************, **.**.**** року народження, у зв’язку з відмовою батьків
дитини (  заява  про відмову від  батьківських прав матері  Б***** Н******
В************     та     батька       Б*****       В*********         М***********
від **.**.**** р.).

В   даний   час    дитина   знаходиться   на  вихованні у Знам’янському
дитячому   будинку-інтернаті   ІІІ-ІV   профілю   за   адресою :  м.  Знам’янка,
вул. Фрунзе, 120, Кіровоградська область;

дитини,  позбавленої  батьківського  піклування,  Т*********  І****
В**********,  **.**.**** року народження,  у  зв’язку  з  відмовою одинокої
матері  дитини  (  заява  про  згоду  на  всиновлення  матері  Т**********
С*******  М*********  від  **.**.****  р.;  довідка  відділу  РАЦСу
Устинівського  районного  управління  юстиції  Кіровоградської  області  від
**.**.**** р.  № ***/*.* про те,  що відомості  про батька внесено згідно з
відношенням Устинівської районної лікарні від **.**.**** р. (відповідно до
ч. 2 ст. 55 Кодексу про шлюб та сім’ю України).

В  даний  час  дитина  знаходиться  на  вихованні  у  Кіровоградському
дитячому  будинку  інтернатного   типу  для дітей дошкільного та шкільного 
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віку    з    компенсуючими    групами «Барвінок» за адресою: м. Кіровоград,
вул. Суворова, 1;

дитини,  позбавленої  батьківського  піклування,  А*******  П****
В**********,  **.**.****  року  народження,  у  зв’язку  з  відмовою  батьків
дитини (  заява  про відмову матері  А******** Т***** П******* та батька
А******* В****** І******** від **.**.**** р.).

В    даний     час   дитина    знаходиться    на     вихованні  Новопразькій
спеціальній    школі-інтернаті   І-ІІ    ступенів   за  адресою:  смт.  Нова Прага,
вул. Титаренка, 24, Кіровоградська область;

дитини, позбавленої батьківського піклування, Ф******** В*********
Г**********, **.**.**** року народження, у зв’язку зі смертю батька дитини
та  позбавленням  матері  батьківських  прав  (  батько  Ф********  Г*******
В************     помер     **.**.**** р.,     свідоцтво   про  смерть серії *-** 
№ ******; рішення Компаніївського районного суду Кіровоградської області
від  **.**.****  р.  про  позбавлення  матері  Б****  Н******  А**********
батьківських прав).

В    даний     час    дитина     знаходиться    на     вихованні   у ПТУ  № 8 
м. Кіровограда за адресою: м. Кіровоград, вул. Волкова, 15;

дитини,  позбавленої  батьківського  піклування,  В******  Ю***
В*********,  **.**.****  року  народження,  у  зв’язку  з  відмовою  батьків
дитини  (  заява  на  згоду  на  всиновлення  матері  М********  Т*****
В************ та батька В**** В****** В************* від **.**.**** р.).

В  даний     час   дитина    знаходиться    на     вихованні у Новопразькій
спеціальній    школі-інтернаті   І-ІІ    ступенів   за  адресою:  смт. Нова Прага, 
вул. Титаренка, 24, Кіровоградська область;

 
дитини,  позбавленої  батьківського  піклування,  Х*********  В*****

О********, **.**.**** року народження, у зв’язку з позбавленням батьків 
дитини     батьківських     прав (    рішення     Кіровського    районного  суду 
м. Кіровограда від **.**.**** р.  про позбавлення матері Х********** З**
В******* та батька Х********* О**** Л****** батьківських прав).

В  даний час  дитина знаходиться  на  вихованні  у  Новомиргородській
загальноосвітній    спеціальній    І-ІІ    ступенів   школі-інтернаті  інтенсивної 
педагогічної  корекції  за  адресою:  м.  Новомиргород,  вул.  Леніна,  163,
Кіровоградської області;

дитини,  позбавленої  батьківського  піклування,  Ф********  Є******
Г**********, **.**.*** року народження, у зв’язку зі смертю батька дитини
та  позбавленням  матері  батьківських  прав  (  батько  Ф********  Г*******
В************    помер     **.**.**** р.,    свідоцтво    про   смерть серії *-** 
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№ ******; рішення Компаніївського районного суду Кіровоградської області
від  **.**.****  р.  про  позбавлення  матері  Б****  Н******  А**********
батьківських прав).

В  даний  час  дитина  знаходиться  на  вихованні  у  Компаніївському
ветеринарному  технікумі  за  адресою:  смт.  Компаніївка,  Компаніївський
район, Кіровоградська область;

дитини,  позбавленої  батьківського  піклування,  Г*****  С*****
В**********, **.**.**** року народження, у зв’язку з позбавленням матері
дитини  батьківських  прав  та  смертю  батька  (  рішення  Маловисківського
районного    суду Кіровоградської області від **.**.**** р. про позбавлення
матері Г****** Г***** М********* батьківських прав; батько Г**** В*****
І******* помер **.**.**** р., свідоцтво про смерть серії *-** № ******).

В  даний  час  дитина  знаходиться  на  вихованні  у  Кіровоградському
дитячому будинку інтернатного  типу для дітей дошкільного  та  шкільного
віку    з    компенсуючими    групами «Барвінок» за адресою: м. Кіровоград,
вул. Суворова, 1;

дитини,  позбавленої  батьківського  піклування,  Л*******  В******
В**********, **.**.****   року   народження, у зв’язку з відмовою одинокої
матері  дитини  (  заява  про  згоду  на  усиновлення  матері  Л********  І****
В********* від **.**.**** р.; довідка відділу РАЦСу виконавчого комітету
Світловодської міської ради Кіровоградської області від **.**.**** р. № **
про   те,    що    відомості   про батька записані за вказівкою матері відповідно
до ч. 2 ст. 55 Кодексу про шлюб та сім’ю України).

В  даний  час  дитина  знаходиться  на  вихованні  у  Знам’янському
дитячому   будинку – інтернаті за  адресою: м. Знам’янка, вул. Фрунзе, 120,
Кіровоградської області;

дитини-сироти П********** В********* В*********, **.**.**** року
народження, у зв’язку з позбавленням одинокої матері дитини батьківських
прав ( рішення Онуфріївського районного суду Кіровоградської області від 
**.**.****  р.  про  позбавлення  матері  П**********  О*****  В*********
батьківських прав; довідка відділу РАЦСу Онуфріївської районної державної
адміністрації Кіровоградської області від  **.**.**** р.  № **  про те, що
відомості про батька записані за вказівкою матері відповідно до ч. 2 ст. 55
Кодексу про шлюб та сім’ю України).

В  даний  час  дитина  знаходиться  на  вихованні  у  Кіровоградському
дитячому будинку інтернатного  типу для дітей дошкільного  та  шкільного
віку    з    компенсуючими    групами «Барвінок» за адресою: м. Кіровоград,
вул. Суворова, 1;
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дитини,  позбавленої  батьківського  піклування,  Г********  А*****
Л**********, **.**.**** року народження, у зв’язку з тим, що дитину було
підкинуто ( акт про доставлення підкинутої дитини від **.**.**** р.).

В  даний час  дитина знаходиться  на  вихованні  у  Новомиргородській
загальноосвітній    спеціальній    І-ІІ    ступенів   школі-інтернаті  інтенсивної 
педагогічної  корекції  за  адресою:  м.  Новомиргород,  вул.  Леніна,  163,
Кіровоградської області;

дитини,  позбавленої  батьківського  піклування,  Ю******  В*********
І********, **.**.**** року народження, у зв’язку з відмовою батьків дитини
( заява про відмову батька Ю****** І**** В********** та матері Ю*******
Т***** І******* від **.**.**** р.).

В    даний    час    дитина    знаходиться  на вихованні у  прийомній
сім’ї 
гр.  Н*****,  які  мешкають  за  адресою  :  м.  О**********,  вул.  Т*******
********, **, К************ область;

дитини,  позбавленої  батьківського  піклування,  І******  О****
Л**********, **.**.**** року народження, у зв’язку зі смертю батька дитини
та  позбавленням  матері  батьківських  прав  (  батько  І*****  Л*****
М********** помер **.**.**** р., актовий запис про смерть від **.**.**** р.
№ ****; рішення Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області
від  **.**.****  р.  про  позбавлення  матері  Б****  Л*****  П*******
батьківських прав).

В  даний час  дитина знаходиться  на  вихованні  у  Новомиргородській
загальноосвітній    спеціальній    І-ІІ    ступенів   школі-інтернаті  інтенсивної 
педагогічної  корекції  за  адресою:  м.  Новомиргород,  вул.  Леніна,  163,
Кіровоградської області;

дитини,  позбавленої  батьківського  піклування,  Б******  О*********
О*************,  **.**.****  року  народження,  у  зв’язку  з  позбавленням
батьків    дитини    батьківських   прав ( рішення Кіровського районного суду 
м. Кіровограда від **.**.**** р. про позбавлення батька Б****** О*********
І******* батьківських прав; мати Б***** Н****** В************ померла
**.**.**** р., актовий запис про смерть № *** від **.**.**** р.).

В  даний  час  дитина  знаходиться  на  вихованні  у  Кіровоградському
дитячому будинку інтернатного  типу для дітей дошкільного  та  шкільного
віку    з    компенсуючими    групами «Барвінок» за адресою: м. Кіровоград,
вул. Суворова, 1;

дитини,  позбавленої  батьківського  піклування,  Ф******  В*********
В*************, **.**.**** року народження,  у зв’язку зі смертю матері та
згодою на усиновлення батька ( мати Ф****** С******* В******** померла 
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**.**.****  р.,  свідоцтво  про  смерть  серії  *-**  №  ******;  відмова  батька
Ф****** В********* А************ від **.**.**** р.).

В  даний  час  дитина  знаходиться  на  вихованні  у  Кіровоградському
професійному ліцеї за адресою: м. Кіровоград, вул. Червнозорівська 23-а;

дитини, позбавленої батьківського піклування, М******* В*********
М**********,  **.**.****  року  народження,  у  зв’язку  з  відмовою  батьків
дитини (  відмова матері  М****** Н**** Л********* та  батька  М*******
М****** М*********** від **.**.**** р.).

В даний час дитина знаходиться на вихованні у Новомиргородському
дитячому будинку-інтернаті за адресою : м. Новомиргород, вул. Дудченка, 9,
Кіровоградська область;

дитини,  позбавленої  батьківського  піклування,  К*****  М******
О************,  **.**.****  року  народження,  у  зв’язку  з  позбавленням
одинокої  матері  дитини батьківських прав (  рішення Новоархангельського
районного суду Кіровоградської  області  від **.**.**** р.  про позбавлення
матері  К******  Л******  Є********  батьківських  прав;  довідка  відділу
РАЦСу Новоархангельського районного управління юстиції Кіровоградської
області від **.**.**** р. № *** про те, що відомості про батька записані за
вказівкою заявника відповідно до ч.  2  ст.  55 Кодексу про шлюб та  сім’ю
України).

В  даний     час   дитина    знаходиться    на     вихованні у Новопразькій
спеціальній    школі-інтернаті   І-ІІ    ступенів   за  адресою:  смт. Нова Прага, 
вул. Титаренка, 24, Кіровоградська область;

дитини,  позбавленої  батьківського  піклування,  П*********  А****
В************, **.**.**** року народження, у зв’язку з відмовою батьків
дитини ( відмова матері П********* Л*** В******** та батька П********
В********* М*********** від **.**.**** р.).

В  даний  час  дитина  знаходиться  на  вихованні  у  Знам’янському
дитячому   будинку – інтернаті за  адресою: м. Знам’янка, вул. Фрунзе, 120,
Кіровоградської області;

дитини,  позбавленої  батьківського  піклування,  Л******  Л******
М*********,  **.**.****  року  народження,  у  зв’язку  з  відмовою  батьків
дитини   ( відмова матері О******* О**** В********* та батька Л******
М****** А************ від **.**.**** р.).

В  даний  час  дитина  знаходиться  на  вихованні  у  Знам’янському
дитячому   будинку – інтернаті за  адресою: м. Знам’янка, вул. Фрунзе, 120,
Кіровоградської області;
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дитини-сироти  П*******  С*********  В**********,  **.**.****  року
народження,  у  зв’язку  зі  смертю одинокої  матері  дитини (  мати  П******
М****   М*********    померла       **.**.**** р.,       свідоцтво   про   смерть 
серії  *-**  №  ******;  запис  акта  про  народження  №  *  від  **.**.****  р.:
відомості про батька записані на підставі заяви матері).

В  даний  час  дитина  знаходиться  на  вихованні  у  Кіровоградському
дитячому будинку інтернатного  типу для дітей дошкільного  та  шкільного
віку    з    компенсуючими    групами «Барвінок» за адресою: м. Кіровоград,
вул. Суворова, 1;

дитини-сироти  П*******  С*****  В*************,  **.**.****  року
народження,  у  зв’язку  зі  смертю одинокої  матері  дитини (  мати  П******
М****    М*********  померла **.**.**** р., свідоцтво про смерть серії *-** 
№ ******; довідка відділу РАЦСу Кіровоградського обласного управління
юстиції  від  **.**.****  р.  №  **/**-***  про  те,  що  відомості  про  батька
записані за вказівкою матері відповідно до ч. 2 ст. 55 Кодексу про шлюб та
сім’ю України).

В    даний    час   дитина    знаходиться   на    вихованні   у   ПТУ   № 39 
смт.  Дмитрівка  за  адресою: смт.  Дмитрівка,  вул.  Миру,  42,  Знам’янського
району;

дитини,  позбавленої  батьківського  піклування,  В*********  М****
І*******,  **.**.****  року  народження,  у  зв’язку  з  тим,  що  дитину  було
покинуто  (  акт  про  підкинення  від  **.**.****  р.;  довідка  відділу  РАЦСу
Маловисківського  районного  управління  юстиції  Кіровоградського
обласного управління юстиції  від  **.**.**** р.  № ***-**/*-** про те,  що
відомості про батька записані за вказівкою матері відповідно до ст. 135 ч. 2
Сімейного кодексу України). 

В  даний  час  дитина  знаходиться  на  вихованні  у  Знам’янській
спеціальній     школі-інтернаті     І-ІІІ ступенів     за     адресою: м. Знам’янка, 
вул. Фрунзе, 89, Кіровоградська область;

дитини,  позбавленої  батьківського  піклування,  Ф**********  Г****
Б********,  **.**.**** року народження,  у зв’язку з  позбавленням батьків
дитини   батьківських   прав (рішення  Добровеличківського  районного суду 
Кіровоградської області від **.**.**** р. про позбавлення матері Ф********
О**** А********* та батька Ф*********** Б**** Д********* батьківських
прав). 

В  даний час  дитина знаходиться  на  вихованні  у  Новомиргородській
загальноосвітній    спеціальній    І-ІІ    ступенів   школі-інтернаті  інтенсивної 
педагогічної  корекції  за  адресою:  м.  Новомиргород,  вул.  Леніна,  163,
Кіровоградської області;
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дитини, позбавленої батьківського піклування, С********* С*******
М*********,  **.**.****  року  народження,  у  зв’язку  з  відмовою одинокої
матері     дитини    (    відмова     матері     С********       Т*****    В******** 
від  **.**.****  р.;  довідка  відділу  РАЦСу  Гайворонського  районного
управління    юстиції   від **.**.**** р. № ** про те, що відомості про батька 
записані за вказівкою матері відповідно до ч. 2 ст. 55 Кодексу про шлюб та
сім’ю України).

В даний     час   дитина    знаходиться    на     вихованні  у Новопразькій
спеціальній    школі-інтернаті   І-ІІ    ступенів   за  адресою:  смт. Нова Прага, 
вул. Титаренка, 24, Кіровоградська область;

дитини,  позбавленої  батьківського  піклування,  Ш****  Р*********
О*************, **.**.**** року народження, у зв’язку з відмовою одинокої
матері дитини (   заява на згоду на всиновлення матері Ш****      О*********
Б********;  довідка  відділу  РАЦСу  виконавчого  комітету  Кіровоградської
міської   ради народних депутатів Кіровоградської області від **.**.**** р.
№ ** про те, що відомості про батька записані за вказівкою матері відповідно
до ст. 55 Кодексу про шлюб та сім’ю України).

В  даний  час  дитина  знаходиться  на  вихованні  у  Знам’янському
дитячому   будинку – інтернаті за  адресою: м. Знам’янка, вул. Фрунзе, 120,
Кіровоградської області;

дитини,  позбавленої  батьківського  піклування,  К********  А*****
О*************, **.**.**** року народження, у зв’язку з відмовою одинокої
матері дитини (відмова матері К******* О**** В********* від **.**.**** р.;
довідка  від  **.**.**** р.  про те,  що мати від дітей відмовилась,  заявник-
акушерка міської лікарні, відомості про батька записані зі слів заявника).

В  даний час  дитина знаходиться  на  вихованні  у  Новомиргородській
загальноосвітній    спеціальній    І-ІІ    ступенів   школі-інтернаті  інтенсивної 
педагогічної  корекції  за  адресою:  м.  Новомиргород,  вул.  Леніна,  163,
Кіровоградської області;

дитини,  позбавленої  батьківського  піклування,  К********  О******
О*************, **.**.**** року народження, у зв’язку з відмовою одинокої
матері дитини (відмова матері К******** О**** В******** від **.**.**** р.;
довідка  від  **.**.****  р.  про  те,  що  мати  від  дітей  відмовилась,  заявник
акушерка міської лікарні, відомості про батька записані зі слів заявника).

В  даний час  дитина знаходиться  на  вихованні  у  Новомиргородській
загальноосвітній    спеціальній    І-ІІ    ступенів   школі-інтернаті  інтенсивної 
педагогічної  корекції  за  адресою:  м.  Новомиргород,  вул.  Леніна,  163,
Кіровоградської області;
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дитини-сироти П****** С********* С*************, **.**.**** року
народження,  у  зв’язку  зі  смертю одинокої  матері  дитини (  мати  П******
Н****** С********* померла **.**.**** р., свідоцтво про смерть серії *-**
№ ******; актовий запис про народження № ** від **.**.**** р.: заявник-
працівник пологового відділення Долинської районної лікарні). 

В  даний  час  дитина  знаходиться  на  вихованні  у  Знам’янській
спеціальній     школі-інтернаті     І-ІІІ ступенів     за     адресою: м. Знам’янка, 
вул. Фрунзе, 89, Кіровоградська область;

дитини,  позбавленої  батьківського  піклування,  М******  А*****
А************, **.**.**** року народження, у зв’язку з відмовою батьків
дитини ( відмова матері М****** В********* Г******** та батька М******
А******* В*********** від **.**.**** р.).

В даний час дитина знаходиться на вихованні у Новомиргородському
дитячому будинку-інтернаті за адресою : м. Новомиргород, вул. Дудченка, 9,
Кіровоградська область;

дитини,  позбавленої  батьківського  піклування,  М*******  І****
О************, **.**.**** року народження, у зв’язку зі смертю батька та
відмовою матері дитини ( батько М***** О******** А*********** помер
**.**.****  р.,  свідоцтво  про  смерть  серії  *-**  №  ******;  відмова  матері
М******* О**** В********* від **.**.**** р.).

В  даний     час   дитина    знаходиться    на     вихованні у Новопразькій
спеціальній    школі-інтернаті   І-ІІ    ступенів   за  адресою:  смт. Нова Прага, 
вул. Титаренка, 24, Кіровоградська область;

дитини,  позбавленої  батьківського  піклування,  К******  Я*******
Ф*********, **.**.**** року народження, у зв’язку зтим, що дитину було
покинуто ( акт про підкинення дитини від **.**.**** р.)

В  даний     час   дитина    знаходиться    на     вихованні у Новопразькій
спеціальній    школі-інтернаті   І-ІІ    ступенів   за  адресою:  смт. Нова Прага, 
вул. Титаренка, 24, Кіровоградська область;

дитини,  позбавленої  батьківського  піклування,  Ф**********  Т*****
Б********,  **.**.**** року народження,  у  зв’язку  з  позбавленням батьків
дитини   батьківських    прав  ( рішення Добровеличківського районного суду
Кіровоградської області від **.**.**** р. про позбавлення матері Ф********
О**** А******** та батька Ф*********** Б***** Д******** батьківських
прав). 

В  даний     час   дитина    знаходиться    на     вихованні у Новопразькій
спеціальній    школі-інтернаті   І-ІІ    ступенів   за  адресою:  смт. Нова Прага, 
вул. Титаренка, 24, Кіровоградська область;
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дитини,  позбавленої  батьківського  піклування,  Д********  М******
В***********, **.**.**** року народження, у зв’язку з відмовою одинокої
матері  дитини (заява  про згоду  на  усиновлення матері  Д******** Т*****
В*******    від    **.**.**** р.;    довідка    відділу    РАЦСу    Бобринецького 
районного управління юстиції Кіровоградської області про те, що мати від
реєстрації дитини відмовилась).

В  даний  час  дитина  знаходиться  на  вихованні  у  Шостаківській
загальноосвітній    спеціальній    школі-інтернаті   І-ІІ   ступенів  за адресою: 
с. Шостаківка, Кіровоградський район, Кіровоградська область;

дитини,  позбавленої  батьківського  піклування,  М****  Ф****
М*********, **.**.**** року народження, у зв’язку з тим, що дитину було
підкинуто ( акт про доставлення підкинутої дитини від **.**.**** р.).

В даний час дитина знаходиться на вихованні у Новомиргородському
дитячому будинку-інтернаті за адресою : м. Новомиргород, вул. Дудченка, 9,
Кіровоградська область;

дитини,  позбавленої  батьківського  піклування,  П*********  М*****
П********, **.**.**** року народження, у зв’язку з позбавленням одинокої
матері дитини батьківських прав ( рішення Новоукраїнського районного суду
Кіровоградської області від **.**.**** р. про позбавлення матері П*********
М****  А**********  батьківських  прав;  витяг  з  актового  запису  про
народження про те, що відомості про батька записані за заявою матері).

В  даний час  дитина знаходиться  на  вихованні  у  Новомиргородській
загальноосвітній    спеціальній    І-ІІ    ступенів   школі-інтернаті  інтенсивної 
педагогічної  корекції  за  адресою:  м.  Новомиргород,  вул.  Леніна,  163,
Кіровоградської області;

дитини,  позбавленої  батьківського  піклування,  М*****  І****
М***********,  **.**.**** року народження,  у  зв’язку  з  відмовою батьків
дитини ( відмова матері М**** О***** Л******** та батька М***** М*****
Л********** від **.**.**** р.).

В  даний  час  дитина  знаходиться  на  вихованні  у  Знам’янській
спеціальній     школі-інтернаті     І-ІІІ ступенів     за     адресою: м. Знам’янка, 
вул. Фрунзе, 89, Кіровоградська область;

дитини,  позбавленої  батьківського  піклування,  К********  А******
І********, **.**.**** року народження, у зв’язку з відмовою одинокої матері
дитини ( відмова матері К********* О**** В************ від **.**.**** р.;
довідка відділу РАЦСу виконавчого комітету Кіровоградської міської ради
народних депутатів від **.**.**** р. про те, що відомості про батька записані
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В  даний  час  дитина  знаходиться  на  вихованні  у  Олександрійській
школі-інтернаті  для  дітей-сиріт  і  дітей,  позбавлених  батьківського
піклування,  за  адресою:  м.  Олександрія,  с.  Пантаївка,  вул.  Шкільна,  1,
Кіровоградська область;

дитини,  позбавленої  батьківського  піклування,  І******  І****
І********, **.**.**** року народження, у зв’язку з відмовою одинокої матері
дитини ( відмова матері І******* В******** В*********** від **.**.**** р.;
актовий  запис  про  народження  №  ***  від  **.**.****  р.:  дані  про  батька
вказано     зі    слів     медичної    сестри   Новомиргородської ЦРЛ на підставі
ст. 55 Кодексу про шлюб та сім’ю України).

В  даний     час   дитина    знаходиться    на     вихованні у Новопразькій
спеціальній    школі-інтернаті   І-ІІ    ступенів   за  адресою:  смт. Нова Прага, 
вул. Титаренка, 24, Кіровоградська область;

дитини,  позбавленої  батьківського  піклування,  Я*******  І****
О*************, **.**.**** року народження, у зв’язку з відмовою батьків
дитини ( відмова матері Я******** В******* І******* від **.**.**** р. та
батька Я******* О********* Л********** від **.**.**** р.). 

В  даний     час   дитина    знаходиться    на     вихованні у Новопразькій
спеціальній    школі-інтернаті   І-ІІ    ступенів   за  адресою:  смт. Нова Прага, 
вул. Титаренка, 24, Кіровоградська область;

дитини,  позбавленої  батьківського  піклування,  Ж*****  Г****
П*******,  **.**.****  року  народження,  у  зв’язку  з  позбавленням  батьків
дитини  батьківських  прав  (  рішення  Гайворонського  районного  суду
Кіровоградської  області  від  **.**.****  р.  про  позбавлення  матері  Ж*****
Т***** В************ та батька Ж****** П**** М********* батьківських
прав). 

В    даний    час   дитина    знаходиться   на    вихованні   у   ПТУ   № 39 
смт.  Дмитрівка  за  адресою:  смт.  Дмитрівка,  вул.  Миру,  42,  Знам’янський
район, Кіровоградська область;

дитини,  позбавленої  батьківського  піклування,  М*******  О******
О*************, **.**.**** року народження, у зв’язку з тим, що дитину
було підкинуто ( акт про виявлення підкинутої дитини від **.**.**** р.). 

В  даний  час  дитина  знаходиться  на  вихованні  у  Капітанівському
профліцеї  за  адресою:  смт.  Капітанівка,  вул.  Урицького,  2,
Новомиргородський район, Кіровоградська область;



дитини,  позбавленої  батьківського  піклування,  З********  Х*******
В*********, **.**.**** року народження, у зв’язку з позбавленням батьків
дитини        батьківських         прав     (  рішення  Кіровського районного суду 
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м.  Кіровограда  від  **.**.****  р.  про  позбавлення  матері  Г****  Н******
Є******** та батька З******* В****** М*********** батьківських прав). 

В даний час дитина знаходиться на вихованні у ПТУ № 40 за адресою:
м. Новоукраїнка, вул. Леніна, 174, Кіровоградська область;

дитини,  позбавленої  батьківського  піклування,  С********  В******
П********, **.**.**** року народження,  у  зв’язку з  позбавленням батьків
дитини     батьківських      прав (   рішення      Кіровського     районного   суду
м. Кіровограда від **.**.**** р. про позбавлення матері С********* М*****
В********* та батька С******** П**** О*********** батьківських прав).

В  даний час  дитина знаходиться  на  вихованні  у  Новомиргородській
загальноосвітній    спеціальній    І-ІІ    ступенів   школі-інтернаті  інтенсивної 
педагогічної  корекції  за  адресою:  м.  Новомиргород,  вул.  Леніна,  163,
Кіровоградської області;

дитини-сироти  К********  Д*****  В***********,  **.**.****  року
народження, у зв’язку зі смертю батьків дитини ( мати К******** М*****
Є********* померла **.**.**** р., свідоцтво про смерть серії *-** № ******;
батько  К********  В******  П*******  помер  **.**.****  р.,  свідоцтво  про
смерть серії *-** № ******).

В  даний     час   дитина    знаходиться    на     вихованні у Новопразькій
спеціальній    школі-інтернаті   І-ІІ    ступенів   за  адресою:  смт. Нова Прага, 
вул. Титаренка, 24, Кіровоградська область;

дитини,  позбавленої  батьківського  піклування,  К****  А*******
Ю******, **.**.**** року народження, у зв’язку з позбавленням одинокої
матері  дитини  батьківських  прав  (  рішення  Олександрійського  районного
суду Кіровоградської області від **.**.**** р. про позбавлення матері К****
Л*******  М*********  батьківських  прав;  довідка  відділу  РАЦСу
Олександрійського  районного  управління  юстиції  Кіровоградської  області
від **.**.**** р. № ***/**-*-** про те, що відомості про батька записані за
вказівкою  матері  відповідно  до  ч.  2  ст.  55  Кодексу  про  шлюб  та  сім’ю
України).

В даний час дитина знаходиться на вихованні у ПТУ № 40 за адресою:
м. Новоукраїнка, вул. Леніна, 174, Кіровоградська область;

дитини,  позбавленої  батьківського  піклування,  Л*******  В******
А************, **.**.**** року народження, у зв’язку зі смертю батька та
позбавленням матері дитини батьківських прав ( батько Л****** А*******
М********* помер **.**.**** р., свідоцтво про смерть серії *-** № ******



від  **.**.****  р.;  рішення  Новоархангельського  районного  суду
Кіровоградської області від **.**.**** р. про позбавлення матері Бондаренко
Раїси Вікторівни батьківських прав).
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В  даний  час  дитина  знаходиться  на  вихованні  у  дитячому  будинку
сімейного     типу    гр.   Г******,    яка   мешкає   за  адресою: м. К*********,
вул. Т*******, **-*;

дитини,  позбавленої  батьківського  піклування,  П******  О******
С**********,  **.**.****  року  народження,  у  зв’язку  з  визнанням  батьків
дитини безвісно  відсутніми (  рішення Знам’янського  міськрайонного  суду
Кіровоградської  області  від  **.**.****  р.  про  визнання  матері  П*******
О**** М********* та П****** С***** М*********** безвісно відсутніми). 

В  даний  час  дитина  знаходиться  на  вихованні  у  Знам’янській
спеціальній     школі-інтернаті     І-ІІІ ступенів     за     адресою: м. Знам’янка, 
вул. Фрунзе, 89, Кіровоградська область;

дитини,  позбавленої  батьківського  піклування,  Ч********  І****
А***********, **.**.**** року народження, у зв’язку з відмовою одинокої
матері дитини ( відмова матері Ч******** Г***** Ю****** від **.**.**** р.;
довідка Палацу урочистої реєстрації новонароджених виконавчого комітету
Кіровоградської міської ради народних депутатів від **.**.**** р. про те, що
відомості про батька записані за вказівкою матері відповідно до ч. 2 ст. 55
Кодексу про шлюб та сім’ю України). 

В  даний  час  дитина  знаходиться  на  вихованні  у  Кіровоградському
дитячому будинку інтернатного  типу для дітей дошкільного  та  шкільного
віку    з    компенсуючими    групами «Барвінок» за адресою: м. Кіровоград,
вул. Суворова, 1;

дитини,  позбавленої  батьківського  піклування,  Р********  В*****
І********, **.**.**** року народження, у зв’язку з відмовою одинокої матері
дитини ( відмова матері Р******* А******* П*******; довідка центрального
відділу РАЦСу м. Кіровограда від **.**.**** р. № **-**/*** про те, що дані
про  батьків  записані  зі  слів  заявника-медичної  сестри  обласної  дитячої
лікарні, мати від дитини відмовилась).

В  даний     час   дитина    знаходиться    на     вихованні у Новопразькій
спеціальній    школі-інтернаті   І-ІІ    ступенів   за  адресою:  смт. Нова Прага, 
вул. Титаренка, 24, Кіровоградська область;

дитини,  позбавленої  батьківського  піклування,  Б********  Д*****
В*******,  **.**.****  року  народження,  у  зв’язку  зі  смертю  батька  та
відмовою матері дитини ( батько Б******* В******* О************ помер
**.**.****  р.,  свідоцтво  про  смерть  серії  *-**  №  ******;  відмова  матері
Б********* Л***** О************ від **.**.**** р.).



В  даний  час  дитина  знаходиться  на  вихованні  у  Кіровоградському
дитячому  будинку  інтернатного  типу  для дітей дошкільного та шкільного 
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віку    з    компенсуючими    групами «Барвінок» за адресою: м. Кіровоград,
вул. Суворова, 1;

дитини,  позбавленої  батьківського  піклування,  М*******  М*****
В*************,  **.**.****  року народження, у зв’язку з відмовою батьків 
дитини ( відмова матері М******** І**** Л********* та батька М*******
В********* М********** від **.**.**** р.). 

В  даний  час  дитина  знаходиться  на  вихованні  у  Кіровоградському
дитячому будинку інтернатного  типу для дітей дошкільного  та  шкільного
віку    з    компенсуючими    групами «Барвінок» за адресою: м. Кіровоград,
вул. Суворова, 1;

дитини, позбавленої  батьківського  піклування, А*******  О****
О*************,  **.**.****  року  народження,  у  зв’язку  з  позбавленням
батьків  дитини  батьківських  прав  (  рішення  Кіровоградського  районного
суду  Кіровоградської  області  від  **.**.****  р.  про  позбавлення  матері
М*****  О****  В*********  батьківських  прав;  рішення  Кіровоградського
районного суду Кіровоградської  області  від **.**.**** р.  про позбавлення
батька А******* О********* В*********** батьківських прав). 

В  даний  час  дитина  знаходиться  на  вихованні  у  Маловисківській
загальноосвітній  школі-інтернаті  І-ІІ  ступенів  за  адресою:  м.  Мала  Виска,
вул.Велігіна, 1, Кіровоградська область;

дитини,  позбавленої  батьківського  піклування,  С*******  О****
І********, **.**.**** року народження, у зв’язку з відмовою одинокої матері
дитини  (  відмова  матері  С*******  С*******  І*******  від  **.**.****  р.;
довідка Палацу урочистої реєстрації новонароджених виконавчого комітету
Кіровоградської міської ради народних депутатів від **.**.**** р. про те, що
відомості про батька записані за вказівкою матері відповідно до ч. 2 ст. 55
Кодексу про шлюб та сім’ю України). 

В  даний     час   дитина    знаходиться    на     вихованні у Новопразькій
спеціальній    школі-інтернаті   І-ІІ    ступенів   за  адресою:  смт. Нова Прага, 
вул. Титаренка, 24, Кіровоградська область;

дитини, позбавленої батьківського піклування, А********** Н******
В*********, **.**.**** року народження, у зв’язку з позбавленням батьків
дитини  батьківських  прав  (  рішення  Новоукраїнського  районного  суду
Кіровоградської  області  від  **.**.****  р.  про  позбавлення  матері
А********** С******* С******* та батька Г******** В****** Г**********
батьківських прав ). 



В  даний     час   дитина    знаходиться    на     вихованні у Новопразькій
спеціальній    школі-інтернаті   І-ІІ    ступенів   за  адресою:  смт. Нова Прага, 
вул. Титаренка, 24, Кіровоградська область;
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дитини,  позбавленої  батьківського  піклування,  Р*********  А*****
О********, **.**.**** року народження,  у  зв’язку з  тим,  що дитину було
покинуто ( акт про підкинення від **.**.**** р.). 

В  даний час  дитина знаходиться  на  вихованні  у  Новомиргородській
загальноосвітній    спеціальній    І-ІІ    ступенів   школі-інтернаті  інтенсивної 
педагогічної  корекції  за  адресою:  м.  Новомиргород,  вул.  Леніна,  163,
Кіровоградської області;

дитини,  позбавленої  батьківського  піклування,  К*******  Ю***
В***********,  **.**.****  року  народження,  у  зв’язку  з  відмовою батьків
дитини  (  відмова  матері  К********  В***  А********  та  батька  К*******
В****** Г*********** від **.**.**** р.). 

В  даний час  дитина знаходиться  на  вихованні  у  Новомиргородській
загальноосвітній    спеціальній    І-ІІ    ступенів   школі-інтернаті  інтенсивної 
педагогічної  корекції  за  адресою:  м.  Новомиргород,  вул.  Леніна,  163,
Кіровоградської області;

дитини, позбавленої батьківського піклування, А********** В******
В***********, **.**.**** року народження, у зв’язку з відібранням дитини у
батьків ( рішення Ленінського районного суду м. Кіровограда від **.**.****
року про відібрання дитини у матері А********* Т***** В************ та
батька А********** В****** Л********** ). 

В даний час дитина знаходиться на вихованні у Олександрійській
школі-інтернаті  для  дітей-сиріт  і  дітей,  позбавлених  батьківського
піклування,  за  адресою:  м.  Олександрія,  с.  Пантаївка,  вул.  Шкільна,  1,
Кіровоградська область.

Міський голова В.Пузаков
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