
   
  

 Р І Ш Е Н Н Я 

 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ  

МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

від "____"_____________ 20___ року      №______ 

 

 

Про внесення змін до рішення  

Виконавчого комітету Міської ради 

міста Кропивницького 

від 23 квітня 2018 року № 216 

«Про влаштування малолітньої та  

неповнолітньої дитини до комунального 

закладу «Дитячий будинок «Наш дім» 

Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області» 

 

Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, статтями 52, 59 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Виконавчий комітет 

Міської ради міста Кропивницького 

 

 

В И Р І Ш И В : 

 

Внести зміни до рішення Виконавчого комітету Міської ради міста 

Кропивницького від 23 квітня 2018 року № 216 «Про влаштування 

малолітньої та неповнолітньої дитини до комунального закладу «Дитячий 

будинок «Наш дім» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області», а 

саме дату народження малолітньої дитини В**** М**** М**** «****» 

замінити на «****». 

 

 

 

Міський голова                                                                        А.РАЙКОВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Наталія Мельниченко 24 64 67 



 

У К Р А Ї Н А 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ 

МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 
 

від 23 квітня 2018 року                                                            № 216 
 

м. Кропивницький 
 

Про влаштування малолітньої та 

неповнолітньої дитини до 

комунального закладу  

"Дитячий будинок "Наш дім" 

Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області" 
 

Керуючись ст. 143 Конституції України, підпунктом 4 п. "б" ч. 1 ст. 34 

Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 24, 25 Закону 

України "Про охорону дитинства", п. 31 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», враховуючи висновок комісії з питань захисту прав дитини 

(протокол від 11 квітня 2018 року № 14), Виконавчий комітет Міської ради 

міста Кропивницького 

В И Р І Ш И В: 
 

Влаштувати  до комунального закладу «Дитячий будинок «Наш дім» 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської області» малолітню дитину 

В**** М**** М****, **** року народження, та неповнолітню дитину В**** 

А**** М****, **** року народження, позбавлених батьківського піклування 

(рішення  Виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницького             

від 23 квітня 2018 року № 209 «Про надання статусу»)  

Згідно з висновками лікарсько-консультативної комісії комунального 

закладу «Кіровоградський обласний протитуберкульозний диспансер» 

департаменту охорони здоров’я Кіровоградської обласної державної 

адміністрації від **** р. № **** та від **** № ****, мати дітей В**** А**** 

О**** має хворобу, яка перешкоджає їй виконувати свої батьківські обов’язки. 

Родичів, які б виявили бажання залишити дітей на вихованні у своїх 

сім’ях, немає. 

 

 

Міський  голова                                       А. Райкович 

 
Дорохіна  24 44 27 
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