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Помічнянська міська рада
Новоукраїнського району Кіровоградської області

Виконавчий комітет

       Р І Ш Е Н Н Я
 від 25 березня 2021 року                                                                               №

Про влаштування малолітніх
Мамалиги Дениса Юрійовича,
16.09.2010 р.н. та Мамалиги
Юлії Юріївни, 02.08.2009 р.н.,
на цілодобове перебування до
Піщанобрідської спеціальної
школи-інтернату І-ІІ ступенів
Кіровоградської обласної ради

Розглянувши заяву та інші надані документи громадянина Мамалиги
Юрія Олександровича, жителя м. Помічна, вул. Степова, 16, про надання
дозволу на влаштування його малолітньої доньки Мамалиги Юлії Юріївни,
02 серпня 2009 року народження та малолітнього сина Мамалиги Дениса
Юрійовича, 16 вересня 2010 року народження, на цілодобове перебування в
Піщанобрідській спеціальній школі-інтернат І-ІІ ступенів Кіровоградської
обласної ради  на навчальний  період 2021 року, у зв’язку з скрутним
матеріальним станом у родині та відсутністю батьківського потенціалу,
відповідно до статей 55, 56, 242 Цивільного кодексу України, статті 4 Закону
України «Про органи і службу у справах дітей та спеціальні установи для
дітей», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України, спрямованих на запобігання виникнення і поширення короно вірусної
хвороби (COVID-19)», Порядку зарахування дітей на цілодобове перебування
до закладів, які здійснюють інституційний догляд і виховання дітей,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 червня 2020
року № 586, керуючись статтею 34 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», виконком міської ради в и р і ш и в:

1. Виконавчому комітету, як органу опіки та піклування звернутися з
клопотанням до Піщанобрідської спеціальної школи-інтернату І-ІІ ступенів
Кіровоградської обласної ради щодо влаштування малолітніх Мамалиги Юлії
Юріївни, 02 серпня 2009 року народження та Мамалиги Дениса Юрійовича,
16 вересня 2010 року народження, на цілодобове перебування до вказаного
закладу на навчальний  період 2021 року.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника
міського голови з питань виконавчих органів ради Щербатюка А.С та
начальника служби у справах дітей Руду М.Л.
Міський голова                                                                     Микола АНТОШИК
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