
 
 

У К Р А Ї Н А 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ  

МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 
 

від "____"_____________ 20__ року      №______ 
 

м.Кропивницький 
 
 

 

 

 

Про   влаштування малолітньої 

дитини до КЗ «Кіровоградський 

обласний спеціалізований 

будинок дитини нового типу»  

 

      Керуючись ст. 140,  146  Конституції України, підпунктом 2
1
                  

п. «б» ч. 1 ст. 34 Закону України    «Про місцеве самоврядування в                 

Україні»,  п. 3.1.6 Статуту  комунального закладу «Кіровоградський 

обласний спеціалізований будинок дитини нового типу», затвердженого 

розпорядженням голови Кіровоградської обласної ради                                         

від 22 грудня 2016 року № 361-гр, враховуючи рішення комісії з питань 

захисту прав дитини  (протокол  № 50 від 29 жовтня 2017 року),  Виконавчий 

комітет міської ради міста Кропивницького 

 

В И Р І Ш И В : 

 

Влаштувати до комунального закладу «Кіровоградський обласний 

спеціалізований будинок дитини нового типу»  малолітню дитину     К **** 

Д **** О ****, **** року народження, який перебуває в складних життєвих 

обставинах.  

 

 

 

Міський голова          А. Райкович 

 
 

 

 

Горін 22 06 76 



Доопрацьовано 19.12.2017 р. 
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Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ  

МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 
 

від "____"_____________ 20__ року      №______ 
 

м.Кропивницький 
 
 

Про   влаштування малолітньої 

дитини до комунального закладу 

«Кіровоградський обласний 

спеціалізований будинок дитини 

нового типу»  
 

      Керуючись ст. 140,  146  Конституції України, підпунктом 2
1
                  

п. «б» ч. 1 ст. 34 Закону України    «Про місцеве самоврядування в                 

Україні»,  п. 3.1.6 Статуту  комунального закладу «Кіровоградський 

обласний спеціалізований будинок дитини нового типу», затвердженого 

розпорядженням голови Кіровоградської обласної ради                                         

від 22 грудня 2016 року № 361-гр, враховуючи наказ начальника служби у 

справах дітей виконавчого комітету Кіровоградської міської ради                    

від 15 серпня 2017 року № 111 «Про взяття дитини Коржа Д. О. на облік 

дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах», рішення комісії 

з питань захисту прав дитини  (протокол  № 50 від 29 листопада 2017 року), у 

зв’язку з підготовкою позовної заяви органу опіки та піклування про 

відібрання дитини Коржа Д. О.  від матері Корж Р. М. без позбавлення її 

батьківських прав, Виконавчий комітет міської ради міста Кропивницького 
 

В И Р І Ш И В : 
 

Влаштувати до комунального закладу «Кіровоградський обласний 

спеціалізований будинок дитини нового типу»  малолітню дитину     К **** 

Д **** О ****, ****  року народження, який перебуває в складних життєвих 

обставинах.  

 

 

Міський голова          А. Райкович 

 
Горін 22 06 76 


