
   
  

 Р І Ш Е Н Н Я 

 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 

КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 
 
від «12» грудня 2022 року        № 878 
 
Про негайне відібрання дітей  
 

Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, підпунктом 4  
пункту «б» частини першої статті 34 Закону України  «Про місцеве 
самоврядування в Україні»,  частиною другою статті 170 Сімейного кодексу 
України,   пунктом 8 Порядку провадження органами опіки та піклування 
діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України  від  24 вересня 2008 року № 866,  пунктом 9 
Порядку забезпечення соціального захисту дітей, які перебувають у складних 
життєвих обставинах, у тому числі дітей, які постраждали від жорстокого                
поводження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України                    
від 01 червня 2020 року № 585, розглянувши клопотання начальника 
управління з питань захисту прав дітей Кропивницької міської ради                  
від 09 грудня 2022 року № 2748 про негайне відібрання малолітніх дітей      
Г*** О*** В***, **.**.**** року народження,                                                  
Г*** Є*** В***, **.**.**** року народження, Г***                                        
Б*** В***, **.**.**** року народження, Г*** В***                                              
В***, **.**.**** року народження, Г*** В***                                                            
В***, **.**.**** року народження, від матері Г*** А***                                     
О***, Виконавчий комітет Кропивницької міської ради   

 

В И Р І Ш И В : 
         

1. Відібрати малолітніх дітей Г*** О*** В***,                                     

**.**.**** року народження, Г*** Є*** В***,                                                 

**.**.**** року народження, Г*** Б*** В***,                                              

**.**.**** року народження, Г*** В*** В***,                                               

**.**.**** року народження, Г*** В*** В***,                                                

**.**.**** року народження, від матері Г*** А*** О***. 
 

2. Управлінню з питань захисту прав дітей проінформувати  
Кропивницьку окружну прокуратуру про прийняте рішення Виконавчого 
комітету Кропивницької міської ради та звернути до суду позовну заяву                 
від імені органу опіки та піклування про відібрання Г*** О***                                
В***, **.**.**** року народження, Г*** Є***                                                     
В***, **.**.**** року народження, Г*** Б***                                                        
В***, **.**.**** року народження, Г*** В***                                                            
В***,           **. **. ****         року           народження,           Г***            В*** 
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В***, **.**.**** року народження, від матері Г*** А***                                     
О***, без позбавлення її батьківських прав. 
 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради С.Колодяжного. 

 

 

 

Секретар міської ради          Олег КОЛЮКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Олена Переведенцева 35 83 35   


