
Проєкт

Помічнянська міська рада
Новоукраїнського району Кіровоградської області

Виконавчий комітет

Р І Ш Е Н Н Я
 від 27 травня 2021 року                                                                        №

Про відміну дії рішення виконкому
міської ради від 29.04.2021 року № 51
«Про надання статусу дитини,
позбавленої батьківського
піклування»

Розглянувши подання Служби у справах дітей виконавчого комітету
Помічнянської міської ради щодо відміни дії рішення виконкому міської
ради від 29.04.2021 року про надання статусу дитини, позбавленої
батьківського піклування Сурогі Дмитру  Вікторовичу 15 грудня 2007 року
народження у зв’язку з заміною довідки з поліції № 2 смт. Добровеличківка
Новоукраїнського РВ ГУНП в Кіровоградській області, відповідно до статей
140, 146 Конституції України, статей 1, 5, 11 Закону України «Про
забезпечення організаційно правових умов соціального захисту дітей-сиріт
та дітей, позбавлених батьківського піклування», статті 1 Закону України
«Про охорону дитинства», пунктів 21, 22, 23, 24 Порядку провадження
органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної 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», керуючись підпунктом 4 пункту «б»
частини 1 статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», виконавчий комітет міської ради в и р і ш и в:

1. Відмінити дію рішення виконавчого комітету Помічнянської
міської ради від 29.04.2021 року № 51 «Про надання статусу дитини,
позбавленої батьківського піклування» та викласти його в новій редакції :

«Про надання статусу дитини,
позбавленої батьківського
піклування»

Розглянувши подання Служби у справах дітей виконавчого комітету
Помічнянської міської ради щодо надання Сурогі Дмитру  Вікторовичу
15 грудня 2007 року народження, статусу дитини, позбавленої
батьківського піклування, враховуючи, що мати дитини, Сурога Тетяна
Вікторівна, 24 грудня 1986 року народження, жителька м. Помічна
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Новоукраїнського району Кіровоградської області, відповідно до  довідки
№ 742/113-2-2021 від 12.05.2021 року, складеної відділенням поліції № 2
(смт. Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській
області  зникла безвісти.

 Відомості про батька дитини 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
№ 00017528015, виданий відділом державної реєстрації актів цивільного
стану реєстраційної служби Добровеличківського районного  управління
юстиції  у Кіровоградській області  10 лютого 2021 року, відповідно до
статей 140, 146 Конституції України, статей 1, 5, 11 Закону України «Про
забезпечення організаційно правових умов соціального захисту дітей-сиріт
та дітей, позбавлених батьківського піклування», статті 1 Закону України
«Про охорону дитинства», пунктів 21, 22, 23, 24 Порядку провадження
органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної 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», керуючись підпунктом 4 пункту «б»
частини 1 статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», виконавчий комітет міської ради в и р і ш и в:

1. Надати Сурогі Дмитру  Вікторовичу 15 грудня 2007 року народження,
статус дитини, позбавленої  батьківського піклування.

2. Службі у справах дітей виконавчого комітету Помічнянської міської
ради забезпечити соціально правовий захист дитини, позбавленої
батьківського піклування.

3. Контроль  за  виконанням  цього   рішення  покласти  на    начальника
Служби у справах дітей Руду М.Л. та  заступника міського  голови з питань
діяльності виконавчих органів  ради  Щербатюка А.С.

Міський голова                                                                 Микола АНТОШИК
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