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' Розглянувши висновок вiд 09 грудня 2019 року про пlдтвердженнЯ

мlсця проживання дитини I-Iдоник Евелiни Василiвни, 25 червн,I 2005 року
народженнrI, дJIя iT тимчасового виiздУ за межi УкраiЪи, з€UIвУ Щюник ольги

ПетрiвнИ вiд 27 листопад а 2Оit9 року (далi - заявник), документи, передбаченi

"y*iro' 7i'' Пор"дку провадження органами опiки та пiшryвання дiяльностi,

пЬвrязаноi iЗ захистоМ праВ дитини, затвердЖеного'постановою Кабiнету

ЙЬi.rрiв УкраiЪи вiД 24 вересня 2008 року м sбб <<Питання дiяльностi органiв

опiки та пiклування, пов'яйоi iз захистом прав дитини), та iншi документи,

зiбранi .rrу*боо ; справ€ж дiтей Кам'янка-Бузькоi районноi державноТ

uдЙ"i.rрuцiТ, встановЛено, що дитина, зареестрована за адресою: вул, В,Стуса,

1'2,, селО ЖовтанЦi Кам'яНка-Бузъкого району Львiвськоi областi, проживае

рЕtзом] з зЕlявником за uдр..оо, вул. В.Сryса, 12, село Жовтанцi Кам'янка-

БчзькЬго району Львiвськоi областi.
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Ураfoвуючи викJIадене, керуючись Законом Украiни <Про мiсцевi

д.р*u"rri' адмiнiстрацii>, частиною другою cTaTTi |9, частиною п'ятою

.ruoi tsz сiмейного кодексУ УкраiЪи, Iryнктом 721 Порядку провадження

органами опiки та пiшryвання дiяльностi; пов'язаноi iз захистом прав дитини9

затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 24 вересня 2008
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до протокоJIу Jф 14 ъiд 24 грудёя 2.9|9 року засiдання

*ой"iт з питань з€tхисту IIрав дитини райдержадмiнiстрацii, беруrи до уваги
. 1 _ __:._.вlдсутнlсть rнформацii про наявнiсть рiшення суду про визначення мlсця

,rрой""u""" д"r""и з iншим iз батькiв або вiдкриття провадження у справi

щоДО визначеннЯ мiсцЯ проживаннrI дитини' Кам'янка-БузькоЮ РРЙонною

державною адмlнlстрацlею
вирiшено:

'
1. ЗатвеРдитИ висновоК служби у irrp*u* дiтей райдержадмiнiстрацiТ про

..,tняДиТиниl-{rоникЕвелiниВасилiвни'25ЧерВY
пiдтверДженнЯ мlсцЯ проживаЕ 

)ник ольгою Петрiвною для ii2005 року народження, разом з матiр'ю I-{rоник Uльгою l,

тийасового витзду за межi Украiни.



' 2. КонтролЬ за виконанням розпорядженнrI покJIасти на застуtIЕика голови

райдержадмiнiстрацiТ вiдповiдно до розподiлу функцiональних обов'яЗКiВ.

, Заявника повiдомлено про необхiднiсть iнформування слryжби у справiж

дiтеЙ райдерЖадмiнiстрацii про повернення дитини в УкраiЪу протягом мiсяця з

до 
";iъду 

в Укратну та про вiдповiда.llьнiсть, передбачену частиною сьомою
cTaTTi 184 Кодексу Украiни про адмiнiстративнi правопорушеннrI за умисне
,rору-.""' встановЛеногО законом обмеження щодо строку перебування

дитини за межами УкраiЪи.
, Це рiшення пред'являеться пiд час перетинання державного кордону

Украiни та дiе протягом одного року з дня набрання ним законноi сили.
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