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ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

від “__30__” __серпня___2011 року  № _829___

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, Баранову Миколі 
Олександровичу, 28.11.2006  року народження. Згідно з рішенням 
Кіровського районного суду м. Кіровограда від 09.06.2011 р. батько дитини 
гр. Баранов Олександр Миколайович та мати дитини гр. Тюлякова Наталія 
Вікторівна позбавлені батьківських прав (справа № 2-1746/11).

Малолітній Баранов Микола Олександрович, 28.11.2006 року 
народження,  перебуває на утриманні  бабусі гр. Баранової Людмили 
Василівни, яка зареєстрована та мешкає в м. Кіровограді  по
вул. Металургів, 5, кв. 9; 

дитини, позбавленої батьківського піклування, Грачовій Дарині 
Андріївні, 17.08.1998 року народження.   Мати дитини гр. Грачова Ірина 
Миколаївна  померла 17.04.2003 р. (свідоцтво про смерть                                 
серії 1-ОЛ №176878). Згідно з рішенням Кіровського районного суду 
м. Кіровограда від 12.05.2011 р. батько дитини Грачов Андрій Лельович 
позбавлений батьківських прав (справа №2-1349/11).
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Малолітня Грачова Дарина Андріївна, 17.08.1998  року народження,    
перебуває на утриманні   тітки гр. Шул ьги Тетяни Миколаївни, яка 
зареєстрована та мешкає в м. Кіровограді  по вул. Гайдара, 31;

дитини, позбавленої батьківського піклування, Грачову Тарасу 
Андрійовичу, 17.04.1996 року народження.   Мати дитини гр. Грачова Ірина 
Миколаївна  померла 17.04.2003 р. Згідно з рішенням Кіровського районного 
суду м. Кіровограда від 12.05.2011 р. батько дитини Грачов Андрій Лельович 
позбавлений батьківських прав (справа №2-1349/11). 

Неповнолітній Грачов Тарас Андрійович, 17.04.1996   року народження,    
перебуває на утриманні   тітки гр. Шульги Тетяни Миколаївни, яка 
зареєстрована та мешкає в м. Кіровограді  по вул. Гайдара, 31;

дитини, позбавленої батьківського піклування, Даценку Юрію 
Володимировичу, 22.07.1994 року народження.   Згідно з рішенням 
Новоархангельського  районного суду Кіровоградської області  від 
22.04.2011 р. мати дитини Даценко Людмила Василівна визнана безвісно 
відсутньою (справа №2-О-9/2011). Відомості про батька записані за 
вказівкою матері відповідно до частини другої статті 55 Кодексу про шлюб і 
сім'ю України (довідка відділу реєстрації актів громадянського стану 
Новоархангельського районного управління юстиції від 28.11.2001 р. №279).

Неповнолітній Даценко Юрій Володимирович, 22.07.1994 року 
народження,    перебуває в Добровеличківській загальноосвітній школі-
інтернаті І-ІІІ ступенів;

дитини, позбавленої батьківського піклування, Руденку Дмитру 
Ігоровичу, 21.01.1995 року народження. Згідно з рішенням Кіровського 
районного суду м. Кіровограда від 30.06.2011 р. мати дитини гр. Руденко 
Світлана Олександрівна позбавлена батьківських прав (справа № 2-1392/11).
Реєстрація дитини проведена відповідно до частини першої статті 135 
Сімейного кодексу України (витяг з Державного реєстру актів цивільного 
стану громадян про реєстрацію народження відповідно до частини першої
статті 135 Сімейного кодексу України від 04.08.2011 р. № 00009310615).

Неповнолітній Руденко Дмитро Ігорович, 21.01.1995  року народження, 
перебуває на утриманні   бабусі  гр. Корко Валентини Максимівни, яка 
зареєстрована та мешкає в м. Кіровограді  по вул. Профінтерна, 42;

дитини, позбавленої батьківського піклування, Скрипник Вікторії 
Володимирівні, 17.12.2007 року народження. Мати дитини гр. Скрипник  
Наталія Романівна 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 11.08.2011 р.). 
Відомості про батька записані за вказівкою матері відповідно до частини 
першої статті 135 Сімейного кодексу України (витяг з Державного реєстру 
актів цивільного стану громадян про народження із зазначенням відомостей 
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про батька відповідно до частини першої статті 135 Сімейного кодексу 
України  від 13.08.2011 р. № 00009341415).

Малолітня Скрипник Вікторія Володимирівна, 17.12.2007 року 
народження,    перебуває у притулку для дітей «Надія» служби у справах 
дітей Кіровоградської обласної державної адміністрації;

дитини, позбавленої батьківського піклування, Скрипнику Олександру  
Володимировичу, 29.06.2006 року народження. Мати дитини гр. Скрипник  
Наталія Романівна 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 11.08.2011 р.).
Відомості про батька записані за вказівкою матері відповідно до частини 
першої статті 135 Сімейного кодексу України (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 13.08.2011 р. № 00009341450).

Малолітній Скрипник Олександр Володимирович, 29.06.2006  року 
народження,    перебуває у притулку для дітей «Надія» служби у справах 
дітей Кіровоградської обласної державної адміністрації;

Міський голова      О.Саінсус

Горін
220676


