
Р І Ш Е Н Н Я

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ  
КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

від " 28 " вересня  2021 року №  648

Про затвердження висновку 

Керуючись  статтями  140,  146  Конституції  України,  підпунктом  4
пункту «б» статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
пунктом 27 постанови Кабінету Міністрів України від  24 вересня 2008 року
№ 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом
прав дитини», враховуючи висновок комісії з питань захисту прав дитини (від
01 вересня 2021 року № 34) , Виконавчий комітет Кропивницької міської ради

В И Р І Ш И В:

Затвердити  висновок  про  можливість  передачі  малолітньої  К*******
А**** В*********, **.**.**** року народження, батькові К******** В******
А**********, що додається.

Секретар міської ради Олег КОЛЮКА

Таїсія Фоменко 35 83 35



ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Виконавчого комітету
Кропивницької міської ради
“ 28 ” вересня 2021 року № 648

ВИСНОВОК
про можливість передачі малолітньої К******* А****

В*********, **.**.**** року народження,
 батькові К******** В****** А**********

За  поданням  управління  з  питань  захисту  прав  дітей  Кропивницької
міської  ради  (далі  -  Управління)  на  засіданні  комісії  з  питань  захисту  прав
дитини 01 вересня 2021 року (протокол № 34) розглянуто заяву від 25 серпня
2021  року  гр.  К********  В******  А**********,  який  зареєстрований  за
адресою:  м.  Ч******,  вул.  В********* Ч********,  ***/*,  кв.  *,  а  мешкає за
адресою: м. Кропивницький, вул. Г***** У******, **, кв. **, про можливість
передачі йому на виховання малолітньої доньки К******* А**** В*********,
**.**.**** року народження, та припинення гр. М****** К******* К*******
опіки над дитиною.

Малолітня К******* А**** відповідно до рішення виконавчого комітету
міської ради від 23 червня 2020 року № 277 “Про надання статусу” має статус
дитини,  позбавленої  батьківського  піклування,  на  підставі  свідоцтва  про
смерть  матері  Г********  (К*******)  Л******  В************  (серія  І-ОЛ
№  290838  від  06.04.2020  р.)  та  довідки  Кропивницького  відділу  поліції
Головного  управління  Національної  поліції  в  Кіровоградській  області  від
21.04.2020  р.  №  4589/0/117/20  про  перебування  у  розшуку  батька
гр. К******** В****** А**********.
 Рішенням  виконавчого  комітету  міської  ради  від  11  серпня  2020  року
№  369  «Про  встановлення  опіки  над  малолітньою  дитиною»  опікуном  над
малолітньою К******* А***** призначено гр. М****** К******* К*******.

Гр. К******* В****** А********* звернувся до Управління з заявою, в
якій  зазначив,  що  бажає  проживати  зі  своєю  донькою,  утримувати  та
виховувати  її,  в  повному обсязі  виконувати  батьківські  обов'язки.  Малолітня
К*******  А****  також  бажає  проживати  з  батьком,  про  що  в  присутності
працівника Управління надала усну та письмову згоду.

Враховуючи вищевикладене, керуючись постановою Кабінету Міністрів
України від 24 вересня 2008 року № 866 «Питання діяльності органів опіки та
піклування,  пов’язаної  із  захистом  прав  дитини»,  вирішено  вважати  за
можливе  передати  малолітню  К*******  А****  В*********,  **.**.****  року
народження, батькові гр. К******** В****** А**********.

Заступник  міського голови 
з питань діяльності виконавчих 
органів ради Сергій КОЛОДЯЖНИЙ

Таїсія Фоменко 35 83 35


