УКРАЇНА

РІШЕННЯ
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ
МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО
від "____"_____________ 20__ року

№______
м.Кропивницький

Про втрату статусу
Керуючись ст. 140, 146 Конституції України, підпунктом 4 п. «б»
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», Виконавчий комітет Міської ради міста
Кропивницького
В И Р І Ш И В:
1. Визнати таким, що втратив статус дитини, позбавленої батьківського
піклування,
Т*
С*
С*,
*
року
народження,
у
зв’язку з усиновленням (рішення Кіровського районного суду м.Кіровограда
від 15.12.2017 року, справа № 404/7892/17).
2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету
Кіровоградської міської ради від 20 листопада 2017 року № 538 «Про
надання статусу».

Міський голова

Андрюшкова 24 99 82

А. Райкович

УКРАЇНА

РІШЕННЯ
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

від 20 листопада 2017 року

№ 538
м. Кропивницький

Про надання статусу
Керуючись ст. 140, 146 Конституції України, підпунктом 4 п. «б»
ч. 1 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», за поданням служби у
справах дітей виконавчого комітету Кіровоградської міської ради,
виконавчий комітет Кіровоградської міської ради
ВИРІШИВ:
Надати статус дитини, позбавленої батьківського піклування, Т **** С
**** С ****, **** року народження. Дитина, покинута в закладі охорони
здоров’я (акт закладу охорони здоров'я та органу внутрішніх справ України
про дитину, покинуту в пологовому будинку, іншому закладі охорони
здоров’я від 29.09.2017 р.). Державна реєстрація народження проведена
відповідно до частини другої статті 135 Сімейного кодексу України (витяг з
Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну
реєстрацію народження відповідно до статей 126, 133, 135 Сімейного
кодексу України від 20.10.2017 р. № ****).
Малолітній Т **** С **** С ****, **** року народження, перебуває
в Кіровоградській дитячій обласній лікарні департаменту охорони здоров’я
Кіровоградської обласної державної адміністрації.

Міський голова

Горін 22 06 76

А. Райкович

