
   
  

 Р І Ш Е Н Н Я 

 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ 

МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

від "09" липня 2019 року                 № 406 

 

Про припинення функціонування 

прийомної сім’ї  Т*** (Б**) Т. Ф. 

 

     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 (протокол від 28 травня 2019 року № 23),  розглянувши 

заяви гр. Х*** А*** В**** та гр. Т*** (Б****) Т*** Ф*** щодо припинення 

функціонування прийомної сім’ї, Виконавчий комітет Міської ради міста 

Кропивницького  

 

В И Р І Ш И В :     

 

       1. Припинити функціонування прийомної сім’ї  Т**** (Б****) Т*** Ф**, 

яка мешкає в м. Кропивницькому, вул. Ю*** К***, ***, та припинити дію  

угоди від 17 липня 2006 року № *** «Про влаштування дитини на виховання та 

спільне проживання до прийомної сім’ї» у зв’язку з тим, що її прийомна дитина 

Х**** А*** В****, *** року народження, досягла повноліття та бажає 

проживати окремо.   

     

    2. Визнати таким, що втратив чинність, абзац другий пункту першого рішення 

виконавчого комітету  міської ради від 23 травня 2006 року № 572 «Про 

переведення малолітніх дітей з інтернатних закладів до прийомних сімей» та від 

17 травня 2012 року № 389 «Про внесення змін до рішення виконавчого 

комітету Кіровоградської міської ради від 23 травня 2006 року № 572». 

 

 

Міський голова                                                                            А.РАЙКОВИЧ 
 

 

 

Світлана Носаль 22 24 18 



У К Р А Ї Н А 

 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

від «23» травня 2006 року                                                                № 572 

 

Про переведення малолітніх дітей з  

інтернатних закладів  до прийомних 

сімей 

 

 Розглянувши заяви громадян про дозвіл на переведення малолітніх дітей з 

інтернатних закладів до прийомних сімей, керуючись ст. 34 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні» та висновком опікунської ради 

(протокол № 21 від 25.04.2006 р.), виконком Кіровоградської міської ради  

 

     В И Р І Ш И В: 

 

1. Дозволити перевести з інтернатних закладів до прийомних сімей: 

 

гр.  С***     В***   Л***   та   С**  Ю**  

В****, які мешкають в м. Кіровограді, вул. К****, ***, кв.***, малолітнього 

Г**** І*** І***, **** року народження, який в даний час знаходиться в 

будинку дитини м. Кіровограда. Дитину було покинуто в пологовому відділенні 

Новомиргородської ЦРЛ (акт про дитину, покинуту в пологовому будинку, 

іншому закладі охорони здоров’я або яку відмовилися забирати батьки чи інші 

родичі, про підкинуту чи знайдену дитину від **** р.); 

 

 гр. Б*** Т*** Ф***, яка мешкає в м. Кіровограді,                   вул. ****, 

***, малолітніх дітей Х**** А*** В***, ***** року народження, та Х*** А*** 

В***, **** року народження, які в даний час знаходяться у будинку дитини          

м. Кіровограда та дитячому будинку «Барвінок» м. Кіровограда відповідно. 

Одинока мати дітей згідно з рішенням Ленінського районного суду м. 

Кіровограда від **** р. позбавлена батьківських прав; 

 

 гр. С*** Ж*** О*****, яка мешкає в м. Кіровограді, вул. В**** П***, 

***, кв.**, та С*** І**** М****, який  
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мешкає в м. Кіровограді, вул. Ц****, ***, квартира **, малолітнього С*** 

Ю****  В***, **** року народження, який в даний час знаходиться у будинку 

дитини м. Кіровограда. Одинока мати дитини згідно з рішенням 

Олександрівського районного суду Кіровоградської області від **** р. 

позбавлена батьківських прав; 

 

 гр. В*** Т**** А*** та В*** Д**** В*****, які мешкають в м. 

Кіровограді, вул. П***, **, к.***, кв.***, малолітню Д*** В*** М****, **** 

року народження, яка в даний час знаходиться в дитячому будинку «Барвінок» 

м. Кіровограда. Мати дитини померла, батько згідно з рішенням місцевого суду 

Кіровського району м. Кіровограда від  р. позбавлений батьківських прав. 

 

2. Контроль  за    виконанням  даного  рішення  покласти   на  директора  

департаменту  з гуманітарних питань  - заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Скорохода В. С. 

 

 

Перший заступник  

міського голови                                                                         С. Березкін 

 

 

 

 
Мосендз 

24-37-05          


