УКРАЇНА

РІШЕННЯ
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ
МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО
від 25 вересня 2018 року

№ 485
м.Кропивницький

Про реєстрацію народження дітей
Керуючись ст. 140, 146 Конституції України, підпунктом 4 п. «б»
ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
п. 69, 70 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»,
на підставі повідомлення Пологового будинку № 1 управління охорони
здоров’я Міської ради міста Кропивницького від 13 вересня 2018 р. № 712,
акта закладу охорони здоров'я та органу внутрішніх справ України про
дитину, яку батьки (матір або батько), інші родичі або законний представник
відмовилися забрати з пологового будинку, іншого закладу охорони здоров’я
від 17 вересня 2018 року, акта закладу охорони здоров’я та органу
внутрішніх справ України про дитину, покинуту в пологовому будинку,
іншому закладі охорони здоров’я, від 15 серпня 2018 року, враховуючи
рішення комісії з питань захисту прав дитини (протокол № 32
від 19 вересня 2018 року), Виконавчий комітет Міської ради міста
Кропивницького
В И Р І Ш И В:
1.
Зареєструвати в Кропивницькому міському відділі державної
реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління
юстиції у Кіровоградській області народження дитини, яку батьки
відмовились забрати із закладу охорони здоров’я;
присвоїти дитині прізвище, ім’я, по батькові: Л **** Є **** І ****;
датою народження вказати *;
батьками дитини записати:
мати – Л **** Л **** І ****;
батько – Л **** І **** В ****.

2
2.
Внести зміни до рішення Виконавчого комітету Міської ради
міста Кропивницького від 28 серпня 2018 року № 419 «Про реєстрацію
народження дитини, покинутої в закладі охорони здоров’я» та прізвище
дитини, матері та батька «Д****» замінити на «Д****».

Міський голова

Горін 22 06 76

А. Райкович

УКРАЇНА

РІШЕННЯ
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ
МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО
від 28 серпня 2018 року

№ 419
м.Кропивницький

Про реєстрацію народження дитини,
покинутої в закладі охорони здоров’я
Керуючись ст. 140, 146 Конституції України, підпунктом 4 п. «б»
ст. 34 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні»,
п. 69, 70 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»,
на підставі повідомлення Кіровоградської обласної лікарні департаменту
охорони здоров’я Кіровоградської обласної державної адміністрації
від 23 квітня 2018 року № 2065/14, акта закладу охорони здоров’я та органу
внутрішніх справ України про дитину, покинуту в пологовому будинку,
іншому закладі охорони здоров’я, від 15 серпня 2018 року, враховуючи
рішення комісії з питань захисту прав
дитини
(протокол № 27
від 15 серпня 2018 року), Виконавчий комітет Міської ради міста
Кропивницького
В И Р І Ш И В:
Зареєструвати в Кропивницькому міському відділі державної реєстрації
актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у
Кіровоградській області народження дитини, покинутої в закладі охорони
здоров’я;
присвоїти дитині прізвище, ім’я, по батькові: Д **** М **** Р ****;
датою народження вказати ****;
батьками дитини записати:
мати – Д **** Н **** В ****;
батько – Д **** Р **** О ****.

Міський голова
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А. Райкович

