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Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ  

МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

від "18" грудня 2018 року                            № 636 
 

м.Кропивницький 

Про припинення функціонування 

дитячого будинку сімейного типу 

Д ***  
 

       Керуючись статтею 143 Конституції України, підпунктом 4 пункту «б» 

статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  статтями 

256-5 – 256-8 Сімейного кодексу України, Положенням про дитячий будинок 

сімейного типу, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від                                       

26 квітня 2002 року № 564, висновком комісії з питань захисту прав  дитини      

(від 14 листопада 2018 року № 37), розглянувши заяву громадян  Д*** В**** 

В**** та Д*** А*** О***8 з проханням припинити функціонування їх 

дитячого будинку сімейного типу, Виконавчий комітет Міської ради міста 

Кропивницького 

  

В И Р І Ш И В :  
    

       1. Припинити функціонування дитячого будинку сімейного типу Д***** 

В*** В*** та Д*** А*** О***, які мешкають в  м. Кропивницькому, вул. 

В****, **, у зв’язку з усиновленням дітей-вихованців (рішення Ленінського 

районного суду м. Кіровограда від ***** року справа № ****). 

      2. Припинити дію угод: 

      1) від ****** року; 

      2) від ******* року № *** «Про функціонування дитячого будинку 

сімейного типу»; 

      3)  від ****** року № **** «Про влаштування дитини на виховання до 

дитячого будинку сімейного типу»; 

      4) від ****** року № ****** «Про влаштування дитини на виховання до 

дитячого будинку сімейного типу». 

      3. Визнати такими, що втратили чинність, рішення виконавчого комітету  

міської ради:    

   

                                              



                                                              2       

 

     1) від ****** року № **** «Про створення дитячого будинку сімейного 

типу»; 

      2) від ***** року № ** «Про доповнення до рішення міськвиконкому від 

***** р. № ***** «Про створення дитячого будинку сімейного типу»; 

       3)  від ***** року № *** «Про затвердження Положення про дитячий 

будинок сімейного типу Д***»; 

       4) від *****року № **** «Про внесення змін до рішень виконавчого 

комітету Кіровоградської міської ради та угоди від ***** року № **** «Про 

функціонування дитячого будинку сімейного типу»; 

        5) від **** року № *** «Про зарахування неповнолітніх дітей до дитячого 

будинку сімейного типу Д**** А. О. та Д**** В. В.»; 

        6) від ***** року № ***** «Про зарахування неповнолітньої дитини до 

дитячого будинку сімейного типу, вихователями якого є   Д*** А. О. та Д**** 

В. В.»; 

         7) від ****** року № *** «Про зарахування неповнолітніх дітей до 

дитячого будинку сімейного типу Д*****»; 

          8) від **** року № *** «Про зарахування малолітньої дитини до дитячого 

будинку сімейного типу, вихователями якого є Д**** А. О. та Д**** В. В.»; 

          9) від *** року № **** «Про зарахування малолітньої дитини до дитячого 

будинку сімейного типу, вихователями якого є Д**** А. О. та Д**** В. В.». 

            

 

Міський голова                                                                                     А. Райкович  
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