УКРАЇНА

РІШЕННЯ
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
від “12” вересня 2013 року

№ 488

Про продовження терміну перебування
малолітньої дитини в дитячому будинку
Керуючись ст. 140, 146 Конституції України, ст. 3 Конвенції ООН про
права дитини, ст. 34 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,
інтересами малолітніх дітей, враховуючи висновок комісії з питань захисту
прав дитини (протокол № 34 від 28.08.2013 року), на підставі клопотання
комунального закладу «Дитячий будинок «Барвінок» - дошкільний навчальний
заклад комбінованого типу № 1 Кіровоградської міської ради»
від 21.08.2013 р. № 272 виконком Кіровоградської міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Продовжити термін перебування у дитячому будинку інтернатного
типу для дітей дошкільного та шкільного віку з компенсуючими групами
„Барвінок” малолітньої дитини Рижої Сімай Сюхаївни, 14.08.2001 року
народження, за заявою матері.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Дригу В. В.

Міський голова

Суржко 24 58 08
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