УКРАЇНА

РІШЕННЯ
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ
МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО
від «___» ___________ 20__ року

№ ______
м. Кропивницький

Про влаштування неповнолітньої
дитини до комунального закладу
"Дитячий будинок "Наш дім"
Міської ради міста
Кропивницького"
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 18 липня 2018 року № 24), Виконавчий комітет Міської ради
міста Кропивницького
В И Р І Ш И В:
Влаштувати до комунального закладу «Дитячий будинок «Наш дім»
Міської ради міста Кропивницького» неповнолітню дитину, позбавлену
батьківського піклування (рішення Виконавчого комітету Міської ради
міста Кропивницького від «__» _____ 2018 року № ____ «Про надання
статусу»), Б**** М**** Ю****, **** року народження.
Згідно з рішенням Ленінського районного суду м. Кіровограда від
25 квітня 2018 року мати дитини Б**** В**** Ю**** позбавлена батьківських
прав (справа № 405/736/18). Відомості про батька записані відповідно до
частини першої статті 135 Сімейного кодексу України (витяг з Державного
реєстру актів цивільного стану громадян про народження із зазначенням
відомостей про батька відповідно до частини першої 135 Сімейного кодексу
України від **** року № ****).

Міський голова
Дорохіна 24 44 27

А. Райкович

Доопрацьовано 22.08.2018

УКРАЇНА

РІШЕННЯ
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ
МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО
від «___» ___________ 20__ року

№ ______
м. Кропивницький

Про влаштування неповнолітньої
дитини до комунального закладу
"Дитячий будинок "Наш дім"
Міської ради міста
Кропивницького"
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 18 липня 2018 року № 24), Виконавчий комітет Міської ради
міста Кропивницького
В И Р І Ш И В:
Влаштувати до комунального закладу «Дитячий будинок «Наш дім»
Міської ради міста Кропивницького» неповнолітню дитину, позбавлену
батьківського піклування (рішення Виконавчого комітету Міської ради
міста Кропивницького від 14 серпня 2018 року № 398 «Про надання
статусу»), Б**** М**** Ю****, **** року народження.
Згідно з рішенням Ленінського районного суду м. Кіровограда від
25 квітня 2018 року мати дитини Б**** В**** Ю**** позбавлена батьківських
прав (справа № 405/736/18). Відомості про батька записані відповідно до
частини першої статті 135 Сімейного кодексу України (витяг з Державного
реєстру актів цивільного стану громадян про народження із зазначенням
відомостей про батька відповідно до частини першої 135 Сімейного кодексу
України від **** року № ****).

Міський голова
Дорохіна 24 44 27

А. Райкович

