
У К Р А Ї Н А 

Р І Ш Е Н Н Я 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

від «__28__»  __листопада_ 2014 року                        №_561_ 
 
 
Про встановлення опіки  
над майном дитини  

 
     Керуючись ст. 140, 146 Конституції України, підпунктом 4 п. «б» ст. 34 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.  55, 56, 72, 74   
Цивільного  кодексу  України,  враховуючи   висновок  комісії з питань 
захисту прав дитини  (протокол  № 50  від  26.11.2014 р.), розглянувши заяву 
гр.  Л* Г* В* щодо встановлення опіки над майном неповнолітньої П* А* С*, 
* року народження, виконком Кіровоградської міської ради 

 
В И Р І Ш И В: 

 
1. Встановити опіку над житлом неповнолітньої дитини, що позбавлена 

батьківського піклування, П* А* С*, * року народження, яке належить їй на 
праві приватної власності відповідно до свідоцтва про право на спадщину за 
законом  від * р., та рухомим майном (згідно з додатком) і знаходиться за 
адресою: м. Кіровоград, пров. Д*, *, кв. *. 
 

2. Призначити гр. Л* Г* В*, яка мешкає по вул. К*, * у с. С* К* району 
К* області, опікуном над майном неповнолітньої дитини, що позбавлена 
батьківського піклування, П* А* С*, *  року народження, яке знаходиться за 
адресою: м. Кіровоград, пров. Д*, *, кв. *. 
 

3. Повідомити про прийняте рішення службу у справах дітей 
Кіровоградської районної державної адміністрації та піклувальника дитини 
гр. Л* Г* В*, яка мешкає по вул. К*, * у с. С* К* району Кіровоградської 
області. 
 
 
Секретар міської ради          І. Марковський 
 
Маган 22 24 18        
 
 
 
 
 



 Додаток  
       до рішення виконавчого комітету 
       Кіровоградської міської ради від 
       «28» _листопада_ 2014 року 
       № __561__ 
 

 
Перелік рухомого майна 

 
1.  Меблева стінка (2 предмети) – 1 
2.  Меблева стінка (5 предметів) - 1 
3.  Комп’ютерний стіл – 1 
4.  Шафа-купе – 1 
5.  Кухонний куточок (4 предмета) – 1 
6.  Витяжка – 1 
7.  Стіл - книжка -1 
8.  Полиця настінна – 1 
9.  Плита газова «ARDO» – 1 

 
 

 
 
 

Начальник служби  
у справах дітей виконавчого комітету  

     Кіровоградської міської ради              І. Сисак 
 


