
Помічнянська міська рада
Новоукраїнського району Кіровоградської області

Виконавчий комітет

       Р І Ш Е Н Н Я
від 01 червня 2021 року                                                                                     № 81

Про внесення змін до рішення
виконавчого комітету Помічнянської
міської ради від 29 квітня 2021 року № 53
«Про реєстрацію народження дитини,
мати якої відмовилась забрати
її із закладу охорони здоров’я»

У зв′язку із новоявленими обставинами, пов′язаними із реєстрацією факту
народження Анікеєва Богдана Олександровича, 17.04.2021 року народження,
враховуючи, що матір новонародженої дитини - Анікеєва Альона
Олександрівна, 15.06.2004 року народження, відома і її особа підтверджена гр.
України Анікеєвою Анастасією Анатоліївною (паспорт ЕВ412875, виданий
Добровеличківським РСУДРС України в Кіровоградській області 20 вересня
2016 року), яка є  матір′ю Анікеєвої А.О., 15.06.2004 року народження,
виконкому міської ради необхідно внести зміни до рішення виконавчого
комітету Помічнянської міської ради  від 29 квітня 2021 року № 53 «Про
реєстрацію народження дитини, мати якої відмовилась забрати її із закладу
охорони здоров’я», враховуючи вищевикладене,  відповідно до статей 140, 146
Конституції України, пункту 69 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 першої статті 34 Закону
України  «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради
в и р і ш и в :

1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету Помічнянської міської
ради від 29 квітня 2021 року № 53 «Про реєстрацію народження дитини, мати
якої відмовилась забрати її із закладу охорони здоров’я» та доповнити його
такими відомостями:

В описовій частині рішення замінити назву "акт про акту закладу
охорони здоров’я та органу внутрішніх справ України про дитину, покинуту в
пологовому будинку, іншому закладі охорони здоров’я від 20 квітня 2021 року
на "акт закладу охорони здоров’я та органу внутрішніх справ України про
дитину, яку батьки (матір або батько), інші родичі або законний представник
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відмовилися забрати з пологового будинку, іншого закладу охорони здоров′я
від 20 квітня 2021 року";

2. Відомості про матір доповнити такими даними: паспорт громадянина
України №002258332, виданий 30.08.2018 року, орган, що видав – 3518,
зареєстроване місце проживання: вул. Небесної Сотні, 59, м. Помічна,
Новоукраїнський район, Кіровоградська область.

У відомостях про батька зазначити громадянство України відповідно до
частини 1 статті 135 Сімейного кодексу України.

3. Контроль за виконанням даного 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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