
  

Р І Ш Е Н Н Я

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ
МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО

від "28" квітня 2020 року                                                          № 208

Про припинення опіки над майном

Керуючись  статтями  140,  146  Конституції  України,  підпунктом  4
пункту «б» частини 1 статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»,  пунктом 60 постанови Кабінету  Міністрів  України від  24 вересня
2008 року № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної
із захистом прав дитини», за поданням управління з питань захисту прав дітей
Міської  ради міста Кропивницького Виконавчий комітет Міської  ради міста
Кропивницького 

В И Р І Ш И В:

     1.  Припинити опіку над майном, що належить особам із  числа дітей-
сиріт та дітей,  позбавлених батьківського піклування:
 1)  П*  І*  В*,  *  року  народження,  яке
знаходиться  за  адресою:  м.  Кропивницький,  вул.  Г*,  у
зв’язку із досягненням повноліття;
     2)  П*  В*  І*,  *  року  народження,  яке
знаходиться  за  адресою:  м.  Кропивницький,  вул.  К*,
у зв'язку із досягненням повноліття;
 3)  М*  В*  Р*,  *  року  народження,  яке
знаходиться  за  адресою:  м.  Кропивницький,  вул.  С*,  у  зв'язку
із досягненням повноліття.
        
          2. Визнати такими, що втратили чинність:
       1) абзаци другий та шостий пункту 1, абзац перший пункту 2 рішення
Виконавчого  комітету  Міської  ради  міста  Кропивницького  від  14 серпня
2018 року № 402 «Про встановлення опіки над майном дітей»;
      2) абзац шостий пункту 2 рішення Виконавчого комітету Міської ради міста
Кропивницького від 14 серпня 2018 року № 402 «Про встановлення опіки над
майном дітей» в частині, що стосується П* В* І*;
    3)  абзац  четвертий  пункту  1  та  абзац  четвертий  пункту  2  рішення
Виконавчого  комітету  Міської  ради  міста  Кропивницького  від  26  червня
2018 року № 327 "Про встановлення опіки над майном дітей".
     
      

Міський голова                 Андрій РАЙКОВИЧ
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У К Р А Ї Н А

Р І Ш Е Н Н Я

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ 
МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО

від "14" серпня 2018 року                                      №  402

м.Кропивницький

Про встановлення опіки 
над майном дітей

Керуючись  ст.  140,  146  Конституції  України,  підпунктом  4  п.  «б»
ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 55, 72, 74
Цивільного кодексу України, п. 57, 58 Порядку провадження органами опіки
та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого
постановою Кабінету  Міністрів  України  від  24  вересня  2008  року  № 866
«Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав
дитини»,  враховуючи   висновки   комісії  з   питань  захисту  прав  дитини
(протокол № 21 від 20 червня 2018 року),  розглянувши заяви громадян та
матеріали щодо встановлення опіки над майном дітей,  Виконавчий комітет
Міської ради міста Кропивницького

В И Р І Ш И В:

1. Встановити опіку над:

1/4 часткою  квартири  неповнолітньої  дитини,  позбавленої
батьківського  піклування,  П*  І*  В*,  *  року
народження, яка належить йому на підставі свідоцтва про право на спадщину
за  заповітом  від  31.08.2011  року  та  знаходиться  за  адресою:
м. Кропивницький,  вул. Г*;

41/300 часткою  домоволодіння  малолітньої  дитини-сироти  П*
Р*  О*,  *  року  народження,  яка  належить  йому  на
підставі свідоцтва про право на спадщину за законом від 02.11.2012 року та
знаходиться за адресою:  м. Кропивницький,  вул. В*;
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частками квартири  неповнолітньої  дитини-сироти  І*  Г*
В*,  *  року  народження,  які  належать  йому  на  підставі
свідоцтва про право власності на житло від 30.12.2008 року та свідоцтва  про
право на спадщину за законом від 18.07.2016 року та знаходяться за адресою:
м. Кропивницький,  вул. В*;

1/6  часткою  квартири  неповнолітньої  дитини,  позбавленої
батьківського  піклування,  Л*  В*  С*,
*  року  народження,  яка  належить  йому  на  підставі  свідоцтва  про
право власності  на  житло  від  14.01.2009  року  та  знаходиться  за  адресою:
м. Кропивницький, вул. Г*;

1/4  часткою  квартири  неповнолітньої  дитини,  позбавленої
батьківського  піклування,  П*  В*  І*,  *  року
народження, яка належить їй на підставі  свідоцтва про право власності  на
житло  від  19.02.2009 року  та  знаходиться  за  адресою:  м.  Кропивницький,
вул. К*;

1/4 часткою квартири малолітньої  дитини,  позбавленої  батьківського
піклування,  Н*  Б*  І*,  *  року  народження,  яка
належить  йому  на  підставі  свідоцтва  про  право  власності  на  житло
від  19.02.2009  року  та  знаходиться  за  адресою:  м.  Кропивницький,
вул. К*;

5/32  та  1/16  частками квартири  малолітньої  дитини,  позбавленої
батьківського  піклування,  І*  А*  Н*,  *  року  народження,  які
належать  їй  на  підставі  свідоцтва   про  право  на  спадщину  за  законом
від  03.10.2015  року  та  знаходяться  за  адресою:  м.  Кропивницький,
вул. П*;

частками  кімнат  неповнолітньої  дитини,  позбавленої  батьківського
піклування,  Г*  С*  В*,  *  року  народження,
які  належать  йому  на  підставі  свідоцтв  про  право  власності  на  житло
від  15.03.2012  року  та  знаходяться  за  адресою:  м.  Кропивницький,
вул.  Є*,  та  1/8  часткою  квартири,  яка
належить йому  на  підставі  свідоцтва  про право на  спадщину за  законом
від  18.03.2013  року  та  знаходиться  за  адресою:  м.  Кропивницький,
вул. В*;

13/300  частками  секції  неповнолітньої  дитини,  позбавленої
батьківського  піклування,  К*  К*  О*,  *  року
народження,  які  належать їй на  підставі  свідоцтва  про право власності  на
нерухоме  майно  від  22.04.2011  року  та  знаходяться  за  адресою:
м. Кропивницький, вул. Л *, буд. *, секція *;
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13/300 частками секції малолітньої дитини, позбавленої батьківського
піклування,  К*  Б*  О*,  *  року  народження,  які
належать їй на підставі  свідоцтва  про право власності  на нерухоме майно
від  22.04.2011  року  та  знаходяться  за  адресою:  м.  Кропивницький,
вул. Л*, буд. *, секція *; 

1/4  часткою житлового будинку з відповідною часткою господарсько-
побутових  будівель  неповнолітньої  дитини-сироти  А*  К*
Ю*,  *  року  народження,  яка  належить  йому  на  підставі
свідоцтва  про  право  на  спадщину  за  законом  від  29.02.2016  року  та
знаходиться за адресою: м. Кропивницький, вул. Ш*, *;

квартирами  малолітньої  дитини-сироти  Г*  В*
В*,  *  року  народження,  які  належать  йому  на  підставі
свідоцтва про право на спадщину за законом від 09.02.2015 року, договору
купівлі-продажу квартири від  21.08.2015 року та знаходяться  за  адресами:
м.  Кропивницький,   вул.  А*,  *,  кв.  *,  вул.  Я*,  *,
квартира  *,  автомобілем  марки  ЗАЗ,  тип  –  хетчбек  -  В,  колір  -  сірий,
серійний номер С*, який належить дитині на підставі свідоцтва про право на
спадщину за законом від  13.06.2014 року.

2. Призначити:

гр.  Г*  М*  Ф*,  який  зареєстрований  та  мешкає  за
адресою:  м.  Кропивницький,  вул.  Г*,  опікуном  над
майном  неповнолітньої  дитини,  позбавленої  батьківського  піклування,
П* І* В*, * року народження;

гр.  Ч*  В*  Р*,  яка  зареєстрована  та  мешкає  за  адресою:
м.  Кропивницький,  вул.  В*,  опікуном  над  майном  малолітньої
дитини-сироти П* Р* О*, * року народження;

гр.  І*  Н*  М*,  яка  зареєстрована  та  мешкає  за
адресою:  м.  Кропивницький,  вул.  В*,  опікуном  над
майном  неповнолітньої  дитини-сироти  І*  Г*  В*,
* року народження;

гр.  Ч*  Т*  М*,  яка  зареєстрована  та  мешкає  за  адресою:
м.  Кропивницький,  вул.  Г*,  опікуном  над
майном  неповнолітньої  дитини,  позбавленої  батьківського  піклування,
Л* В* С*, * року народження;
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гр.  Н*  В*  М*,  яка  зареєстрована  та  мешкає  за
адресою:  м.  Кропивницький,  вул.  К*,  опікуном
над майном неповнолітньої  дитини,  позбавленої  батьківського  піклування,
П*  В*  І*,  *   року  народження,  та  малолітньої
дитини,  позбавленої  батьківського  піклування,  Н*  Б*  І*,
* року народження;

гр.  Д*  Н*  В*,  яка  зареєстрована  та  мешкає  за
адресою:  м.  Кропивницький,  вул.  П*,  опікуном  над
майном  малолітньої  дитини,  позбавленої  батьківського  піклування,
І* А* Н*, * року народження;

гр.  С*  Н*  В*,  яка  зареєстрована  та  мешкає  за
адресою:  м.  Кропивницький,  вул.  В*,  опікуном  над
майном  неповнолітньої  дитини,  позбавленої  батьківського  піклування,
Г* С* В*, * року народження;

гр.  К*  Н*  В*,  яка  зареєстрована  та  мешкає  за
адресою:  м.  Кропивницький,  вул.  Л*,  буд.  *,  кв.  *,  опікуном  над
майном  неповнолітньої  дитини,  позбавленої  батьківського  піклування,  К*
К*  О*,  *  року  народження,  та  малолітньої  дитини,
позбавленої  батьківського  піклування,  К*  Б*  О*,
* року народження;

гр.  Ц*  О*  А*,  яка  зареєстрована  та  мешкає  за
адресою:  м.  Кропивницький,  вул.  Ш*,  *,  опікуном  над  майном
неповнолітньої  дитини-сироти  А*  К*  Ю*,
* року народження;

гр.  Ч*  П*  Г*,  який  зареєстрований  та  мешкає  за
адресою:  м.  Кропивницький,  пров.  С*,  *,  опікуном  над  майном
малолітньої  дитини-сироти  Г*  В*  В*,
* року народження.

Секретар міської ради А.Табалов

Фоменко 22 24 18



У К Р А Ї Н А

Р І Ш Е Н Н Я
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ 

МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО

від " 26 " червня 2018 року № 327

м.Кропивницький

Про встановлення опіки 
над майном дітей

Керуючись  ст.  140,  146  Конституції  України,  підпунктом  4  п.  «б»
ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 55, 72, 74
Цивільного кодексу України, п. 57, 58 Порядку провадження органами опіки
та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого
постановою Кабінету  Міністрів  України  від  24  вересня  2008  року  № 866
«Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав
дитини»,  враховуючи   висновки   комісії  з   питань  захисту  прав  дитини
(протокол № 19 від 30 травня 2018 року),  розглянувши заяви громадян та
матеріали щодо встановлення опіки над майном дітей,  Виконавчий комітет
Міської ради міста Кропивницького

В И Р І Ш И В:

1. Встановити опіку над:

1/3 часткою  квартири  неповнолітньої  дитини,  позбавленої
батьківського  піклування,  К*  Д*  П*,  *  року
народження, яка належить йому на підставі свідоцтва про право на спадщину
за законом від 12.09.2014 року та знаходиться за адресою: м. Кропивницький,
пров. У*;

1/4 часткою житлового будинку з господарсько-побутовими будівлями
неповнолітньої  дитини-сироти  Ч*  А*  Ю*,  *  року
народження, яка належить їй на підставі свідоцтва про право на спадщину за
заповітом  від 27.02.2018 року та знаходиться за адресою: м. Кропивницький,
пров. П*;
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56/1000  частками  будинку  неповнолітньої  дитини,  позбавленої
батьківського  піклування,  М*  В*  Р*,  *  року
народження,  які  належать  йому  на  підставі  договору  купівлі-продажу  від
14.08.2015  року  та  знаходяться  за  адресою:  м.  Кропивницький,
вул. С*;

1/6  часткою  квартири  неповнолітньої  дитини,  позбавленої
батьківського  піклування,  М*  В*  Р*,  *  року
народження, яка належить йому на підставі свідоцтва про право на спадщину
за законом від 22.03.2018 року та знаходиться за адресою: м. Кропивницький,
вул. С*.

2. Призначити:

гр.  Є*  В*  Д*,  яка  зареєстрована  та  мешкає  за
адресою:  м.  Кропивницький,  вул.  Є*,  опікуном  над
майном  неповнолітньої  дитини,  позбавленої  батьківського  піклування,
К*  Д*  П*,  *  року  народження,  яке  знаходиться  за  адресою:  м.
Кропивницький, пров. У*;

гр.  Б*  Є*  Ю*,  який  зареєстрований  та  мешкає  за
адресою:  м.  Кропивницький,  пров.  П*,  опікуном  над  майном
неповнолітньої  дитини-сироти  Ч*  А*  Ю*,  *  року
народження,  яке  знаходиться  за  адресою:  м.  Кропивницький,
пров. П*;

гр.  М*  Н*  О*,  яка  зареєстрована  та  мешкає  за
адресою:  м.  Кропивницький,  вул.  С*,  опікуном  над  майном
неповнолітньої  дитини,  позбавленої  батьківського  піклування,  М*
В*  Р*,  *  року  народження,  яке  знаходиться  за
адресою: м. Кропивницький,  вул. С*;

гр.  М*  Н*  О*,  яка  зареєстрована  та  мешкає  за
адресою:  м.  Кропивницький,  вул.  С*,  опікуном  над  майном
неповнолітньої  дитини,  позбавленої  батьківського  піклування,  М*
В*  Р*,  *  року  народження,  яке  знаходиться  за
адресою: м. Кропивницький, вул. С*.

Міський голова А. Райкович

Фоменко 22 24 18


