
Проєкт

Виконавчий комітет Помічнянської міської ради
Новоукраїнського району Кіровоградської області

       Р І Ш Е Н Н Я
 від 29 липня 2021 року                                                                               №

Про виведення з сім’ї патронатного
вихователя Маркуш Л.Ф. малолітню
дитину Пономаренка Н.А.

Відповідно до статті 52 Конституції України, статей 252, 253, 254, 255
Сімейного кодексу України, пунктом 27 Порядку створення та діяльності сім’ї
патронатного вихователя, влаштування, перебування дитини в сім’ї
патронатного вихователя, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 16 березня 2017 року №148  «Деякі питання здійснення патронату
над дитиною», враховуючи що Пономаренко Нестор Андрійович набув статус
дитини – сироти, у зв’язку зі смертю матері, Пономаренко Ірини Сергіївни,
(рішення виконавчого комітету Помічнянської міської ради  від 12.07.2021 року
№92) та  рішення комісії з питань захисту прав дитини  № ___ від ______  ,
керуючись статтями 34, 40 Закону України “Про місцеве самоврядування в
Україні”, виконавчий комітет міської ради в и р і ш и в:

1. Вивести з 02 серпня 2021 року з сім’ї патронатного вихователя Маркуш
Людмили Федорівни, 1960 року народження, яка проживає за адресою:
м.Помічна пров.Космодем’янської,8 Новоукраїнського району Кіровоградської
області малолітнього Пономаренка Нестора Андрійовича, 12 жовтня 2014 року
народження, у зв’язку з закінченням терміну перебування в патронатній сім’ї та
набуттям дитиною статусу дитини – сироти.

2. Визнати такими, що втратили чинність рішення виконавчого комітету
Помічнянської міської ради від 17.02.2021 року № 15 «Про влаштування в
сім’ю патронатного вихователя Маркуш Л.Ф. малолітнього Пономаренка Н.А.»
та від  29.04.2021 року № 52 «Про продовження терміну дії рішення виконкому
міської ради від 17.02.2021 року № 15».

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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