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Про затвердження висновку служби у справах дітей про підтвердження місця проживання дитини, ПІП дата народження, для її тимчасового виїзду за межі України


Розглянувши висновок про підтвердження місця проживання дитини, ПІП дата народження, для її тимчасового виїзду за межі України, заяву ПІП, документи, передбачені пунктом 721 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 866 “Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини”, та інші документи, зібрані службою у справах дітей адміністрації Інгульського району Миколаївської міської ради, встановлено, що дитина, зареєстрована за адресою: вул. адреса у с. Станційне Новобузького району Миколаївської області, проживає разом із заявником за  адресою: вул. адреса у м. Миколаєві.
Враховуючи викладене, керуючись пп. 4 п. “б” ч. 1 ст. 34 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, частиною другою статті 19, частиною п’ятою статті 157 Сімейного кодексу України, пунктом 721 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 866, відповідно до протоколу № 7 від 25.03.2021 засідання комісії з питань захисту прав дитини виконавчого комітету Миколаївської міської ради, беручи до уваги відсутність інформації про наявність рішення суду про визначення місця проживання дитини з іншим із батьків або відкриття провадження у справі щодо визначення місця проживання дитини, виконком міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити висновок служби у справах дітей про підтвердження місця проживання дитини, ПІП дата народження, з матір’ю, ПІП, для її тимчасового виїзду за межі України (додається).

2. Попередити ПІП про необхідність інформування служби у справах дітей адміністрації Інгульського району Миколаївської міської ради про повернення дитини в Україну протягом місяця з дня в’їзду в Україну та про відповідальність, передбачену частиною сьомою статті 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення, за умисне порушення встановленого законом обмеження щодо строку перебування дитини за межами України.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Петрова А.Л.



Міський голова 								     О. СЄНКЕВИЧ
  

Це рішення пред’являється під час перетинання державного кордону України та діє протягом одного року з дня набрання ним законної сили.



Рішення набрало законної сили  ___ _____________ 20__ р.



Заступник
міського голови                                                                                     А.Л. Петров












                                                                                







Додаток 
до рішення виконкому
міської ради
від ________________
№_________________



ВИСНОВОК
про підтвердження місця проживання дитини,
ПІП дата народження ,
для її тимчасового виїзду за межі України


Ðîçãëÿíóâøè çàÿâó Ï²Ï â³ä 19.03.2021 ¹ Ã-31 ïðî íåîáõ³äí³ñòü ï³äòâåðäæåííÿ ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ äèòèíè, Ï²Ï äàòà íàðîäæåííÿ, äëÿ ¿¿ òèì÷àñîâîãî âè¿çäó çà ìåæ³ Óêðà¿íè, äîêóìåíòè, ïîäàí³ çàÿâíèêîì äî ñëóæáè ó ñïðàâàõ ä³òåé àäì³í³ñòðàö³¿ ²íãóëüñüêîãî ðàéîíó Ìèêîëà¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, â³äâ³äàâøè äèòèíó çà ì³ñöåì ¿¿ ïðîæèâàííÿ, âñòàíîâëåíî, ùî äèòèíà çàðåºñòðîâàíà çà àäðåñîþ: âóë. àäðåñà ó ñ. Ñòàíö³éíå Íîâîáóçüêîãî ðàéîíó Ìèêîëà¿âñüêî¿ îáëàñò³, ïðîæèâàº ç ìàò³ð'þ ó ì. Ìèêîëàºâ³  çà àäðåñîþ: âóë. àäðåñà.
Çàÿâíèêà ïîâ³äîìëåíî ïðî íåîáõ³äí³ñòü ³íôîðìóâàííÿ ñëóæáè ó ñïðàâàõ ä³òåé Ìèêîëà¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ïðî ïîâåðíåííÿ äèòèíè â Óêðà¿íó ïðîòÿãîì ì³ñÿöÿ ç äíÿ â’¿çäó â Óêðà¿íó òà ïðî â³äïîâ³äàëüí³ñòü, ïåðåäáà÷åíó ÷àñòèíîþ ñüîìîþ ñòàòò³ 184  Êîäåêñó Óêðà¿íè ïðî àäì³í³ñòðàòèâí³ ïðàâîïîðóøåííÿ çà óìèñíå ïîðóøåííÿ âñòàíîâëåíîãî çàêîíîì îáìåæåííÿ ùîäî ñòðîêó ïåðåáóâàííÿ äèòèíè çà ìåæàìè Óêðà¿íè.



Íà÷àëüíèê  ñëóæáè ó ñïðàâàõ ä³òåé 
àäì³í³ñòðàö³¿ ²íãóëüñüêîãî ðàéîíó 
Ìèêîëà¿âñüêî¿  ì³ñüêî¿ ðàäè                                              Â³ðà ÏÓØÊÀÐÅÂÑÜÊÀ



