
У К Р А Ї Н А 

Р І Ш Е Н Н Я 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

від «_24_»   __січня_____  2012 року                     № __52_ 

м. Кіровоград 
 
 
 

Про втрату статусу  
 
 

     Керуючись ст. 140, 146 Конституції України, ст. 34 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», п. 27, 30 постанови Кабінету Міністрів 
України  від 24 вересня  2008 року № 866 «Питання діяльності органів опіки 
та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», враховуючи рішення 
виконавчого комітету Кіровоградської міської ради від 29 грудня 2010 року 
№ 65 «Про обсяги і межі повноважень, які визначаються Кіровоградською 
міською радою Кіровській та Ленінській районним у місті Кіровограді  радам 
шостого скликання та їх виконавчим органам», виконком Кіровоградської 
міської ради 

 
В И Р І Ш И В: 

 
     1. Визнати такими, що втратили статус дитини, позбавленої батьківського 
піклування: 
 
    Т*, ******** року народження, у зв’язку з усиновленням; 
 
 Т*, ******** року народження, у зв’язку з усиновленням; 
 
     Т*, ******** року народження, у зв’язку з усиновленням; 
 
     Т*, ******** року народження, у зв’язку з усиновленням; 
 
     Т*, ******** року народження, у зв’язку з усиновленням; 
 
     Т*, ******** року народження, у зв’язку з усиновленням; 
     Т*, ******** року народження, у зв’язку з усиновленням; 
 
     Т*, ******** року народження, у зв’язку з усиновленням; 
 
     Т*, ******** року народження, у зв’язку з усиновленням. 
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     2. Визнати таким, що втратив статус Т*, ******** року народження, у 
зв’язку з усиновленням. 
 
     3. Визнати такими, що втратили чинність, абзаци 8, 9, 10, 11 рішення 
виконавчого комітету Кіровоградської міської ради від 15 березня 2011 року 
№ 225 «Про надання статусу» та абзаци 16, 17, 18, 19, 22, 23 рішення 
виконавчого комітету Кіровоградської міської ради від 7 квітня 2011 року 
№ 310 «Про надання статусу». 
 
     4. Повідомити про прийняте рішення виконавчий комітет Ленінської 
районної у місті Кіровограді ради та виконавчий комітет Кіровської районної 
у місті Кіровограді ради. 
 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради  Андреєву Л.М. 

 

 

 

Міський голова         О.Саінсус 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Андрюшкова 
24-99-82 


