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Помічнянська міська рада
Новоукраїнського району Кіровоградської області

Виконавчий комітет

       Р І Ш Е Н Н Я
 від  21 травня 2021 року                                                                               № 58

Про надання Анікеєву Б.О.,
2021 року народження статусу
дитини, позбавленої батьківського
піклування

За поданням служби у справах дітей виконавчого комітету Помічнянської
міської ради про надання Анікеєву Богдану Олександровичу, 17 квітня 2021
року народження, статусу дитини, позбавленої  батьківського піклування,
враховуючи, що мешканка м. Помічна Анікеєва Альона Олександрівна,
15.06.2004 року народження, 17 квітня 2021 року народила дитину, а 20 квітня
2021 року залишила її в Новоукраїнській ЦРЛ, про що  складено відповідний
акт  закладу охорони здоров’я та органу внутрішніх справ України про дитину,
яку батьки (матір або батько), інші родичі або законний представник
відмовилися забрати з  пологового  будинку,  іншого  закладу  охорони здоров’я
від 20 квітня 2021 року.

Реєстрація  народження дитини проведена  відповідно до частини другої
статті 135 Сімейного кодексу України (витяг з Державного реєстру актів
цивільного стану громадян про народження із зазначенням відомостей про
батька відповідно до частини другої статті 135 Сімейного кодексу України
№ 00030620580, виданий відділом державної реєстрації актів цивільного стану
реєстраційної служби Новоукраїнського районного  відділу державної
реєстрації актів цивільного стану Південно-Східного міжрегіонального
управління Міністерства юстиції (м. Дніпро)  05 травня  2021 року,
враховуючи вищевикладене, відповідно до 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 статтями 140, 146 Конституції України,
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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:

43

1. Надати Анікеєву Богдану Олександровичу, 17 квітня 2021 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 виконавчого комітету Помічнянської міської ради
Руду М.Л. та  заступника міського  голови з питань діяльності виконавчих
органів  ради Щербатюка А.С.

Міський голова                                                                     Микола АНТОШИК
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