
   
  

 Р І Ш Е Н Н Я 

 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ 

МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

від "___" _________ 20____року                 № _____ 

 

 

Про відрахування Г*** С.С. 

з прийомної сім’ї К*** Д.Є.  

 

  Керуючись статтями 140, 146 Конституції України,                            

підпунктом 4 пункту «б» статті 34 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статтями 256-1 - 256-4 Сімейного кодексу України, 

Положенням про прийомну сім’ю, затвердженим постановою Кабінету 

Міністрів України від 26 квітня 2002 року № 565, висновком комісії з питань 

захисту прав дитини (від 28 травня 2019 року № 23),  розглянувши заяву            

гр. Г*** С*** С**** щодо відрахування її з прийомної сім’ї К**** Д*** Є****, 

Виконавчий комітет Міської ради міста Кропивницького  

 

В И Р І Ш И В :     

 

     1. Відрахувати з  прийомної сім’ї К*** Д**** Є***, яка мешкає в м. 

Кропивницькому, вул. О*** О**, ***, Г*** С*** С**, *** року народження, у 

зв’язку з досягненням повноліття. Припинити дію договору від 11 січня 2011 

року  № *** «Про влаштування дитини на виховання та спільне проживання до 

прийомної сім’ї».  

     

     2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету  

міської ради від 24 грудня 2010 року № 1107 «Про утворення прийомної сім’ї та 

направлення до неї малолітньої дитини-сироти» в частині, що стосується Г*** 

С*** С****. 

  

 

Міський голова         А.РАЙКОВИЧ 

 

 

 
Світлана Носаль 22 24 18 

 



 

 



У К Р А Ї Н А 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

  

від «24» грудня  2010 року                                                       №  1107 

 

м. Кіровоград 

 

Про утворення прийомної сім’ї 

та направлення до неї малолітньої  

дитини-сироти   

 

 Керуючись ст. 143 Конституції України, ст. 34 Закону України «Про 

місцеве  самоврядування  в  Україні»,  ст. 256 – 4   Сімейного   кодексу України,  

п.10 Положення про прийомну сім’ю, затвердженим постановою Кабінету 

Міністрів України від 26 квітня 2002 року № 565, висновком опікунської ради 

(протокол від 10 грудня 2010 р. № 52), враховуючи довідку від 23 листопада 

2010 року № 29-10 про проходження навчання (курсу підготовки) кандидатів в 

опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, розглянувши 

заяву громадянки  України К*** Д*** Є*** про утворення прийомної сім’ї і 

направлення до неї малолітньої дитини-сироти, виконком Кіровоградської 

міської ради  

  

В И Р І Ш И В :  

    

        

     1. Утворити  прийомну сім’ю К*** Д*** Є****, *** року народження, яка 

мешкає в м. Кіровограді, вул. ****, ****,  та направити до неї малолітню 

дитину-сироту з Миколаївського притулку для дітей Г*** С*** С, *** року 

народження. Одинока мати дитини померла.  

     2. Покласти  персональну  відповідальність  за  життя,  здоров’я,   фізичний  

та  психічний розвиток  дитини на прийомну матір. 

     3. Гуманітарному департаменту Кіровоградської міської ради                           

(Андреєва Л.М.) доручити: 

     підготовку договору з прийомною сім’єю про влаштування дитини на 

виховання та спільне проживання;       

    здійснення контролю по передачі прийомній матері документів прийомної 

дитини у повному обсязі згідно з переліком, визначеним Положенням про 

прийомну сім’ю; 
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       забезпечення права прийомної дитини на здобуття загальної середньої 

освіти; 

       сприяння щорічному оздоровленню прийомної дитини. 

       4. Кіровоградському міському центру соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді (Краснокутський О.В.) доручити: 

       закріплення соціального працівника, який здійснюватиме соціальний 

супровід прийомної дитини; 

       здійснення контролю за умовами проживання та виховання прийомної  

дитини; 

       підготовку щорічного звіту про стан утримання і розвитку дитини в 

прийомній сім’ї. 

       5. Управлінню охорони здоров’я Кіровоградської міської ради  

(Пивоварчук Л.Г.) доручити: 

       закріплення дільничного лікаря за прийомною дитиною; 

       організацію проходження прийомною дитиною комплексного медичного 

огляду в медичних закладах за місцем проживання лікарями-спеціалістами 

двічі на рік. 

       6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на директора 

гуманітарного департаменту  -  заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради Андреєву Л. М.       

 

   

 

 

Міський голова                                                                                 О. Саінсус  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дорохіна 

24- 44-27 

 

 

 
 


