
  

 Р І Ш Е Н Н Я

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ
МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО

від «_____»__________ 2019 року  № ____

Про погодження заяви  
комунального некомерційного
підприємства «Кіровоградський
обласний спеціалізований будинок 
дитини нового типу Кіровоградської
обласної ради» 

Керуючись  статтями  140,  146  Конституції  України,  підпунктом  4
пункту  «б»  частини  1  статті  34  Закону  України   «Про  місцеве
самоврядування  в  Україні»,  статтею  56  Цивільного  кодексу  України,
статтею  13  Закону  України  «Про  державну  соціальну  допомогу  особам  з
інвалідністю  з  дитинства  та  дітям  з  інвалідністю»,  пунктом  2  Порядку
перерахування  органами  Пенсійного  фонду  України  або  структурними
підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у
м. Києві  державних адміністрацій,  виконавчих органів міських рад коштів
установам (закладам), у яких  особи перебувають на повному державному
утриманні,  та  їх  використання,  затвердженого  постановою  Кабінету
Міністрів  України  від  04  березня  2004  року  №  269,  пунктом  3  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 рішення комісії
з питань захисту прав   дитини  (протокол від 25 вересня 2019 року № 41),
Виконавчий комітет  Міської ради міста Кропивницького

В И Р І Ш И В :  

Погодити  заяву  головного  лікаря   комунального  некомерційного
підприємства  «Кіровоградський  обласний  спеціалізований  будинок дитини
нового  типу  Кіровоградської  обласної  ради»  Пастуха  П.І.  до  управління
соціального  захисту  населення  Фортечної  районної  у  м.  Кропивницькому
ради  про перерахування на рахунок закладу різниці між сумою призначеною
дитині  з  інвалідністю  Л***  В****  В*****,  ****  року
народження, державної соціальної допомоги  та сумою державної  соціальної
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допомоги, яка виплачується дитині на підставі статті 13 Закону України «Про
державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з
інвалідністю», для поліпшення умов проживання дитини в установі, де вона
перебуває на повному державному утриманні.

Міський голова                          Андрій РАЙКОВИЧ

Світлана Носаль 22 24 18


