
У К Р А Ї Н А 

Р І Ш Е Н Н Я 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

від  27 грудня 2011 року                                       №  1228  
 

м. Кіровоград  
 
Про надання статусу   
  
     Керуючись ст. 140,  146  Конституції України, ст. 34 Закону України  
«Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 1, 5, 11 Закону України  «Про 
забезпечення   організаційно-правових умов  соціального захисту  дітей-сиріт 
та дітей, позбавлених батьківського піклування», ст. 1 Закону України  «Про 
охорону дитинства», п. 21, 22, 24 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»,  виконком Кіровоградської міської ради 
 

В И Р І Ш И В :    
   

Надати статус: 
 

 дитини, позбавленої батьківського піклування, Петраковському Сергію 
Володимировичу, 08.01.2001 року народження. Згідно з рішенням 
Ленінського  районного суду  м. Кіровограда від 31.10.2011 р. дитина 
відібрана у батька  гр. Петраковького Володимира Олександровича без 
позбавлення батьківських прав, мати дитини гр. Томова Світлана Іванівна  
позбавлена батьківських прав (справа № 2-2281/11).   
 Малолітній Петраковський Сергій Володимирович, 08.01.2001 року 
народження,     перебуває в спеціальній загальноосвітній І-ІІ  ступенів  школі-
інтернаті інтенсивної педагогічної корекції м. Новомиргорода Кіровоградської 
області; 
 

дитини, позбавленої батьківського піклування, Безродньому 
Олександру Олександровичу, 05.05.2004  року народження. Мати  покинула 
дитину (акт про дитину, покинуту в пологовому будинку, іншому закладі 
охорони здоров’я або яку відмовилися забрати батьки чи інші родичі, про 
підкинуту чи знайдену дитину від 20.10.2011  р.). Реєстрація народження 
дитини проведена   відповідно до частини другої статті 135 Сімейного 
кодексу України (витяг з Державного реєстру актів цивільного стану 
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громадян про реєстрацію народження відповідно до статей 126, 133, 135 
Сімейного кодексу України  від  02.12.2011 р. №00009793106). 
      Малолітній Безродній Олександр Олександрович, 05.05.2004 року 
народження,  перебуває на утриманні громадянина Безроднього Олександра 
Васильовича,  який зареєстрований та мешкає у м. Кіровограді                               
по вул. Верхній, 26; 
 

дитини, позбавленої батьківського піклування, Безродній Ірині  
Олександрівні, 06.10.2005  року народження. Мати  покинула дитину (акт про 
дитину, покинуту в пологовому будинку, іншому закладі охорони здоров’я 
або яку відмовилися забрати батьки чи інші родичі, про підкинуту чи 
знайдену дитину від 20.10.2011 р.). Реєстрація народження дитини проведена   
відповідно до частини другої статті 135 Сімейного кодексу України (витяг з 
Державного реєстру актів цивільного стану громадян про реєстрацію 
народження відповідно до статей 126, 133, 135 Сімейного кодексу України  
від  02.12.2011 р. №00009793644). 
      Малолітня Безродня Ірина  Олександрівна, 06.10.2005 року народження,     
перебуває на утриманні громадянина Безроднього Олександра Васильовича,  
який зареєстрований та мешкає у м. Кіровограді по вул. Верхній, 26. 
 
 2. Внести зміни: 
 
  до абзацу 15, 17 рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської 
ради від 25 жовтня 2011 року №1051  «Про надання статусу»,  а саме слова  
«с. Підлісному»  замінити словами «с. Підвисокому» ; 
  
 до абзацу 2 рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської ради 
від 8 листопада  2011 року №1087  «Про надання статусу»,  а саме слова   
«витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про 
народження із зазначенням відомостей про батька відповідно до частини 
першої статті 135 Сімейного кодексу України  від  09.07.2009 р.                             
№00000832060» замінити словами «витяг з Державного реєстру актів 
цивільного стану громадян про народження із зазначенням відомостей про 
батька відповідно до частини першої статті 135 Сімейного кодексу України  
від  10.07.2009 р. №00000832060». 
 
Міський голова             О. Саінсус 
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