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 Р І Ш Е Н Н Я

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 
КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

від "______" ________  2022 року                           № ____

Про влаштування малолітніх
дитей-сиріт до комунального
закладу “Дитячий будинок “Наш дім”
Кропивницької міської ради”

Керуючись статтями 140, 143, 146 Конституції України, підпунктом 4
пункту  “б”  частини  першої  статті  34  Закону  України  “Про  місцеве
самоврядування  в  Україні”,  статтями 24,  25  Закону України “Про охорону
дитинства”,  пунктом  35  Порядку  провадження  органами  опіки  та
піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого
постановою Кабінету  Міністрів  України від  24 вересня 2008 року № 866,
враховуючи рішення  комісії  з  питань  захисту  прав  дітей  (протокол  від  16
лютого                  2022 року № 7), Виконавчий комітет  Кропивницької міської
ради

В И Р І Ш И В:

1. Влаштувати до комунального закладу “Дитячий будинок “Наш дім”
Кропивницької  міської  ради”  малолітню  дитину-сироту  Н****   А***
В****, ** ****** **** року народження.

Мати  дитини  померла  **  *****  20**  року,  що  підтверджується
свідоцтвом про смерть серії І-ОЛ  № ****** від ** ***** **** року.

Відомості  про  батька  записані  відповідно  до  частини  першої
статті  135  Сімейного  кодексу  України  (витяг  з  Державного  реєстру  актів
цивільного  стану  громадян  про  державну  реєстрацію  народження  із
зазначенням відомостей про батька відповідно до частини першої статті 135
Сімейного кодексу України  від ** ***** 20** року № ******).

2. Влаштувати до комунального закладу “Дитячий будинок “Наш дім”
Кропивницької  міської  ради”  малолітню  дитину-сироту  Н****   М****
В*****, ** ****** **** року народження.



Мати  дитини  померла  **  *****  ****  року,  що  підтверджується
свідоцтвом про смерть серії І-ОЛ  №  ***** від ** ***** ****року
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.Відомості  про  батька  записані  відповідно  до  частини  першої
статті  135  Сімейного  кодексу  України  (витяг  з  Державного  реєстру  актів
цивільного  стану  громадян  про  державну  реєстрацію  народження  із
зазначенням відомостей про батька відповідно до частини першої статті 135
Сімейного кодексу України  від ** ***** **** року  № ********).

Міський голова Андрій РАЙКОВИЧ

Оксана Колісніченко 35 83 33


