
Знам`янська   міська   рада  Кіровоградської  області 

Виконавчий комітет 
 

 

Рішення 
 

 

від 30  червня  2016 р.                № 175 
 

м. Знам`янка 

 

 

Про призначення опікуна  

малолітній дитині та  

надання їй статусу дитини, 

позбавленої батьківського піклування 

 

Розглянувши пропозиції комісії з питань захисту прав дитини виконавчого комітету 

Знам’янської міської ради про доцільність встановлення опіки над малолітньою ***** року 

народження, виконавчий комітет Знам’янської міської ради встановив: 

 малолітня **** року народження, проживає в сім’ї баби, **** року народження, за 

адресою: м. Знам’янка, **** 

 мати-одиначка, ****, утримується  під вартою за скоєння кримінальних 

правопорушень (ухвала Знам’янського міськрайонного суду від 08.04.2016 року, 

провадження 1-кп/389/249/1), ( витяг з Державного реєстру актів цивільного стану 

громадян про державну реєстрацію народження згідно з ч.1.ст.135 Сімейного кодексу 

України № 00011552456 від 26.12.2012 року, видане ВДРАЦС по м. Знам’янка  

ЗМУЮ у Кіровоградській області);   

 **** року народження, виявила бажання виховувати свою малолітню онуку, 

піклуватися про її життя та здоров’я, фізичний, психічний та духовний розвиток, 

оточити турботою та увагою. Умови для проживання, навчання та виховання 

малолітньої дитини задовільні. Зібрані документи відповідають вимогам чинного 

законодавства. 

     Приймаючи до уваги рекомендації комісії з питань захисту прав дитини, керуючись ст. 12 

Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», ст. ст. 243, 244, 246, 247, 249 

Сімейного кодексу України, ст. ст. 6, 8, 11, 24, 25  Закону України  «Про охорону дитинства», 

ст. 40 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет 

Знам’янської міської ради  

 

 

В И Р І Ш И В : 

 

1. Надати статус дитини, позбавленої батьківського піклування малолітній **** року 

народження. 

2. Призначити **** року народження, опікуном малолітньої  **** року народження. 

3. Попередити ***** року народження ,  що відповідно до чинного законодавства  вона несе 

персональну відповідальність за життя, здоров’я та всебічний розвиток дитини, 

зобов’язана вживати заходів щодо захисту прав та інтересів підопічної. 



4. Службі у справах дітей (нач. Л.Карпук) поставити на облік малолітню **** року 

народження  та здійснювати контроль за умовами  її  утримання, проживання та 

виховання в  сім’ї опікуна.  

5. Управлінню соціального захисту населення (нач. А.Волошина)    призначити  

соціальну державну  допомогу малолітній ***** року  народження,    та виплачувати її 

опікуну. 

6.   Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючу справами (секретаря  

     виконкому)  І. Ратушну. 

 

 

 

 

                    Міський голова                           С.Філіпенко 

 

 

 

 

 

 


