
Р І Ш Е Н Н Я

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ 
МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО

від "____" _________________  2020  року                                                               №  ______   

Про надання статусу

Керуючись  статтями  140,  146  Конституції  України,  підпунктом  4
пункту «б» частини 1 статті 34 Закону України "Про місцеве самоврядування
в Україні", статтями 1, 5, 11 Закону України "Про забезпечення організаційно-
правових  умов  соціального  захисту   дітей-сиріт  та  дітей,  позбавлених
батьківського  піклування",  статтею  1  Закону  України  "Про  охорону
дитинства", пунктами 21, 22, 23, 25 Порядку провадження органами опіки та
піклування  діяльності,  пов'язакої  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", за поданням управління з питань захисту прав дітей Міської ради
міста  Кропивницького  Виконавчий  комітет  Міської  ради  міста
Кропивницького

В И Р І Ш И В:

Надати статус:
1)  дитини-сироти  С* Б* Б*,  * року

народження.  Мати  С* Н* В* померла  * р.,
що  підтверджується  свідоцтвом  про  смерть  серії  * №  *.  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  статті  135  Сімейного  кодексу  України  від  * р.
№ *).

Малолітня  С* Б* Б*,  * року  народження,
тимчасово  влаштована  в  сім'ю  громадянки  С* К* М*,
яка мешкає за адресою: м. Кропивницький, вул. П*, *;

2)  дитини-сироти  С* В* М*,  * року
народження.  Мати  С* Н* В* померла   р.,
що  підтверджується  свідоцтвом  про  смерть  серії   №  *.  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
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до  частини  першої  статті  135  Сімейного  кодексу  України  від   р.
№ *).

Неповнолітній  С* В* М*,  * року
народження,   тимчасово  влаштований  в  сім'ю  громадянки  С* К*
М*,  яка  мешкає  за  адресою:  м.  Кропивницький,  вул.  П*,
*;

3)  дитини-сироти  С* М* М*,  *  року
народження.  Мати  С* Н* В* померла   р.,
що  підтверджується  свідоцтвом  про  смерть  серії  * №  *.  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  статті  135  Сімейного  кодексу  України  від  *  р.
№ *).

Неповнолітня  С* М* М*,  * року
народження,   тимчасово  влаштована  в  сім'ю  С* К* М*,
яка мешкає за адресою: м. Кропивницький, вул. П*, *;

4)  дитини-сироти  Д* Б* Ю*,  *  року
народження.  Мати  Д* О* С*  померла  * р.,  що
підтверджується  свідоцтвом  про  смерть  серії  * №  *.  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  статті  135  Сімейного  кодексу  України  від  * р.
№ *).

Неповнолітній  Д* Б* Ю*,  * року
народження,   тимчасово  влаштований  в  сім'ю  К* М* Ю*,  яка
мешкає за адресою: м. Кропивницький, вул. О*, *;

5)  дитини-сироти  П* Р* О*,  *  року
народження.  Мати  П* В* Г* померла  * р.,  що
підтверджується  свідоцтвом  про  смерть  серії  * №  *.  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  статті  135  Сімейного  кодексу  України  від  * р.
№ *).

Неповнолітній  П* Р* О*,  * року
народження,   тимчасово  влаштований  в  сім'ю  П* Є*
О*,  який  мешкає  за  адресою:  м.  Кропивницький,  вул.  П*,
будинок *, к. *, кв. *.

Міський  голова                         Андрій РАЙКОВИЧ

Лідія Маган 22 24 18


