УКРАЇНА

РІШЕННЯ
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
від “21” серпня 2013 року

№ 459

Про погодження виїзду групи
дітей до Російської Федерації
Керуючись підпунктом 8 п. «б» ст. 32 Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні”, ст. 246 Сімейного кодексу України, постановою
Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2005 року № 1251 «Про затвердження
Порядку організації виїзду дітей за кордон на відпочинок та оздоровлення»,
Правилами опіки та піклування, затвердженими наказом Державного комітету
України у справах сім’ї та молоді, Міністерства освіти України, Міністерства
охорони здоров’я України, Міністерства праці та соціальної політики України
від 26 травня 1999 року № 34/166/131/88, зареєстрованим в Міністерстві
юстиції України 17 червня 1999 року за № 387/3680, розглянувши лист
комунального закладу «Навчально-виховне об’єднання «Загальноосвітня школа
– інтернат І – ІІІ ступенів, ліцей «Сокіл», центр позашкільного виховання
Кіровоградської міської ради Кіровоградської області» від 26.07.13
№ 01-12-584 про виїзд групи дітей до Російської Федерації, виконавчий комітет
Кіровоградської міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Погодити виїзд групи дітей у кількості 2 осіб (додаток) до Російської
Федерації для участі у Міжнародному молодіжному поході «Дорогами
мужества и стойкости. На перевалах Кавказа» з 05 по 18 вересня 2013 року.
2. Управлінню освіти Кіровоградської міської ради, Фонду випускників
військових навчальних закладів «Заслуги. Кодекс. Пам'ять. Честь» (м. Москва)
забезпечити оформлення документів на виїзд дітей.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Дригу В.В.

Міський голова

Цегельник 24 57 49

О.Саінсус

Додаток
до рішення виконавчого комітету
Кіровоградської міської ради
“21” серпня 2013
№ 459

Список
дітей комунального закладу «Навчально-виховне об’єднання «Загальноосвітня
школа–інтернат І – ІІІ ступенів, ліцей «Сокіл», центр позашкільного виховання
Кіровоградської міської ради Кіровоградської області», які від'їжджають до
Російської Федерації для участі у Міжнародному молодіжному поході
«Дорогами мужества и стойкости. На перевалах Кавказа»
№
1.
2.

Прізвище, ім'я,
по батькові
Пашков Олег
Віталійович
Шпилевська Олеся
Миколаївна

Клас

Дата
народження

6-Б клас

25.05.2001

11 клас

27.04.1996

Начальник управління освіти

Місце проживання
НВО «ЗОШ-інтернат»,
вул. Короленка, 46
НВО «ЗОШ-інтернат»,
вул. Короленка, 46

Л.Костенко

