
 

 

 
Знам`янська   міська   рада  Кіровоградської  області 

Виконавчий комітет 
 

 

Рішення 
 

від 12 квітня 2016 р.         № 95 
 

 

м. Знам`янка 

 

Про направлення малолітньої  

дитини до комунального закладу  

«********  обласний 

спеціалізований будинок дитини  

нового типу» 

 

Розглянувши пропозиції комісії з питань захисту прав дитини виконавчого комітету 

Знам’янської  міської ради про направлення малолітнього ******, ****** року народження, до 

комунального закладу «****** обласний спеціалізований будинок дитини нового типу» 

виконавчий комітет Знам’янської міської ради  встановив наступне: 

 малолітній ******, ****** року народження, з ****** року перебуває на обліку 

служби у справах дітей як дитина, що опинилася в складних життєвих обставинах; 

 на даний час малолітня дитини перебуває у дитячому відділені Знам’янської ЦРЛ; 

 батьки малолітнього, ******, ****** року народження, та ******, ****** року 

народження, звернулися до органу опіки та піклування з заявами про влаштування свого 

малолітнього сина, *******, ******  року, до комунального закладу  «******* обласний 

спеціалізований будинок дитини» у зв’язку зі скрутним матеріальним становищем та 

незадовільними умовами проживання, в яких не може утримуватися дитина. 

Приймаючи до уваги рекомендації комісії з питань захисту прав дитини, керуючись 

ст. 1 Закону України « Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», ст.ст. 243,  244, 246, 247, 249 

Сімейного Кодексу України,  ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

виконавчий комітет Знам’янської міської ради  

 

      В И Р І Ш И В : 

 

1. Направити малолітнього *******, ****** року народження, до комунального 

закладу «******* обласний спеціалізований дитячий будинок дитини нового типу». 

2. Службі у справах дітей (нач. Л. Карпук) підготувати необхідні документи для 

влаштування  малолітнього ******* , ****** року народження, до комунального закладу 

«******* обласний спеціалізований дитячий будинок дитини нового типу». 

3. Звернутись до Знам’янської центральної районної лікарні (головний лікар 

І. Муравський) щодо підготовки медичних документів, передбачених чинним 

законодавством, для влаштування малолітнього ******* , ****** року народження, до 



комунального закладу  «******* обласний спеціалізований дитячий будинок дитини нового 

типу». 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючу справами 

(секретаря виконкому)  І. Ратушну.   

 

 

 

Міський голова      С.Філіпенко 

 

 

 

 

 

 


