
Проєкт

Помічнянська міська рада
Новоукраїнського району Кіровоградської області

Виконавчий комітет

Р І Ш Е Н Н Я
 від 25 березня 2021 року                                                                               №

Про припинення опіки
та звільнення опікуна від
здійснення повноважень

Відповідно до статей 75, 76 Цивільного кодексу України, статей 250, 251
Сімейного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 24
вересня 2008 року № 866 “Питання діяльності органів опіки та піклування,
пов’язаної із захистом прав дитини”, зі змінами та доповненнями, заслухавши
інформацію начальника служби у справах дітей виконавчого комітету
Помічнянської міської ради Рудої М.Л. про доцільність припинення опіки над
дитиною-сиротою Коломієць Юлією Анатоліївною, 17 лютого 2006 року
народження та малолітньою Баганець Анастасією Анатоліївною,
29 квітня 2008 року народження,  розглянувши заяву громадянки Драган
Галини Олександрівни № К-05 від 16.03.2021 року про звільнення її від
здійснення повноважень опікуна, враховуючи протокол № 4 від 16.03.2021 року
засідання комісії з питань захисту прав дитини, керуючись статтями 34, 52
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконком міської
ради міської ради в и р і ш и в:

1. Інформацію  начальника служби у справах дітей виконавчого комітету
Помічнянської міської ради Рудої М.Л. про доцільність припинення опіки над
дитиною-сиротою Коломієць Юлією Анатоліївною, 17 лютого 2006 року
народження взяти до відома.

2. Припинити опіку над неповнолітньою дитиною Коломієць Юлією
Анатоліївною, 17 лютого 2006 року народження. Статус дитини, позбавленої
батьківського піклування, надано згідно розпорядження голови
Добровеличківської районної державної адміністрації № 8-р від 13.01.2017
року.

3. Припинити опіку над малолітньою дитиною Баганець Анастасією
Анатоліївною, 29 квітня 2008 року народження. Статус дитини, позбавленої
батьківського піклування надано згідно розпорядження голови
Добровеличківської районної державної адміністрації № 179-р від 19.05.2017
року.
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4. Звільнити громадянку Драган Галину Олександрівну, мешканку
м. Помічна, вул. Хмельницького, 73 від здійснення повноважень опікуна.

5. Рекомендувати управлінню праці та соціального захисту населення
Новоукраїнської районної державної адміністрації припинити призначення та
виплату державної соціальної допомоги на дітей.

6. Начальнику служби у справах дітей виконавчого комітету Помічнянської
міської ради Рудій М.Л. направити копію даного рішення на адресу
Новоукраїнської районної державної адміністрації для припинення виплати
коштів.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Щербатюка А.С. та
начальника служби у справах дітей виконавчого комітету Помічнянської
міської ради Руду М.Л.

Міський голова                                                                     Микола АНТОШИК
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