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ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ 

МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 
 

від «___» ________ 2018 року                                                     № _____ 
м. Кропивницький 

ОНАВЧОГОвід «____»  _______________ 2015 року                                     № ____ 

Про дозвіл на виїзд 

групи дітей до Сполучених  

Штатів Америки 

 

Керуючись ст. 33 Конституції України, підпунктом 8 п. «б» ст. 32 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні» , ст. 246 Сімейного кодексу 

України, постановою  Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2005 року      

№ 1251 «Про затвердження Порядку організації виїзду дітей за кордон на 

відпочинок та оздоровлення», Правилами опіки та піклування, затвердженими 

наказом Державного комітету України у справах сім’ї та молоді, Міністерства 

освіти України, Міністерства  охорони здоров’я  України, Міністерства праці 

та соціальної політики України від 26 травня 1999 року № 34/166/131/88, 

зареєстрованим в Міністерстві  юстиції України 17 червня 1999 року за          

№ 387/3680, розглянувши лист від 02 травня 2018 року № 16/18 Президента 

Благодійної організації благодійний фонд «ЮніБрідж» Мельник С.І., 

Виконавчий комітет Міської ради міста Кропивницького 

 

В И Р І Ш И В: 

 

1. Погодити виїзд групи дітей комунального закладу «Дитячий будинок 

«Наш дім» Міської ради міста Кропивницького» у кількості 7 осіб (додаток) 

до Сполучених Штатів Америки на оздоровлення та відпочинок з 15 червня 

2018 року по 31 серпня 2018 року. 

2. Управлінню молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького та 

комунальному закладу «Дитячий будинок «Наш дім» Міської ради міста 

Кропивницького» забезпечити оформлення документів на виїзд дітей. 

  3.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Дзюбу Н.Є. 

 

 

Міський голова                                          А. Райкович 
 

 

 

Дорохіна 24 44 27 



Додаток  

до рішення Виконавчого комітету  

Міської ради міста Кропивницького 

                                                                                                                          «__» ___________2018  

                                                                                                   № ______ 

 

Список вихованців 

комунального закладу «Дитячий будинок «Наш дім» Міської ради міста Кропивницького»,   

що направляються на оздоровлення та 

відпочинок до Сполучених Штатів Америки 

 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по 

батькові 
Навчальний заклад 

Дата 

народження 
Місце проживання 

1 2 3 4 5 

1 Г*** О*** П*** Комунальний заклад «Навчально-виховний комплекс 

«Загальноосвітній   навчальний  заклад  І-ІІІ  ступенів    

№ 26 – дошкільний навчальний заклад – дитячий 

юнацький центр «Зорецвіт» Кіровоградської міської 

ради Кіровоградської області» 

**.**.**** Кіровоградська обл.,                  

м. Кропивницький,  

*** 

2 Л*** О*** В*** Комунальний заклад «Навчально-виховне об'єднання 

«Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – ліцей № 19 – 

позашкільний центр Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області» 

**.**.**** Кіровоградська обл.,                  

м. Кропивницький,  

*** 

3 В*** Є*** Ш*** Комунальний заклад «Навчально-виховний комплекс 

«Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 34 економіко-

правовий ліцей «Сучасник» дитячий юнацький центр» 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської 

області» 

**.**.**** Кіровоградська обл.,                          

м. Кропивницький, 

*** 

 



2 

 

Продовження додатка 

 

 

Начальник управління молоді та спорту               С. Колодяжний 

1 2 3 4 5 

4 Т*** Д*** І*** Комунальний заклад «Навчально-виховний комплекс 

«Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 34 економіко-

правовий ліцей «Сучасник» дитячий юнацький центр» 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської 

області» 

**.**.**** Кіровоградська обл.,                  

м. Кропивницький,  

*** 

5 Я*** К*** Є*** Комунальний заклад «Навчально-виховне об'єднання 

«Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – ліцей № 19 – 

позашкільний центр Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області» 

**.**.**** Кіровоградська обл.,                          

м. Кропивницький,  

*** 

6 М*** Д*** О*** Комунальний заклад «Навчально-виховне об'єднання 

«Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – ліцей № 19 – 

позашкільний центр Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області» 

**.**.**** Кіровоградська обл.,                          

м. Кропивницький, 

*** 

7 М*** Я*** О*** Комунальний заклад «Навчально-виховне об'єднання 

«Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – ліцей № 19 – 

позашкільний центр Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області» 

**.**.**** Кіровоградська обл.,                  

м. Кропивницький,  

*** 
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