
 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

від  24.05.2017            №  107 

 

Про утворення прийомної сім’ї 

Гички Івана Івановича та 

Гички Наталії Володимирівни  

та передачу на виховання і спільне 

проживання малолітніх дітей  

 

Відповідно до Закону України від 13.01.2005 року № 2342-IV «Про забезпечення 

організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування», Указу Президента України 05.05.2008 року № 411/2008 «Про 

заходи щодо забезпечення захисту прав і законних інтересів дітей», постанов Кабінету 

Міністрів України 26.04.2002 року № 565 «Про затвердження Положення про прийомну 

сім’ю», 24.06.2009 року №620 «Про внесення змін до Положення про дитячий будинок 

сімейного типу і Положення про прийомну сім’ю», 30.01.2008 року № 26 «Про продовження 

строку дії постанови Кабінету Міністрів України від 31.01.2007р. № 81», наказів державного 

Департаменту з усиновлення та захисту прав дитини від 18.06.2008 року № 82 «Про 

удосконалення роботи служб у справах дітей щодо розвитку сімейних форм виховання», зі 

змінами, Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту 25.09.2009 року №3385 

«Про затвердження Порядку взаємодії центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді і 

служб у справах дітей у процесі встановлення опіки, піклування, створення та забезпечення 

діяльності прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу», з метою поширення 

сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 

забезпечення більш повного захисту їхніх прав та інтересів, на підставі заяви Гички Івана 

Івановича та Гички Наталії Володимирівни від 17.03.2017 року враховуючи висновок служби 

у справах дітей Бурштинської міської ради про можливість утворення прийомної сім’ї від 

27.03.2017 року № 13-40/01, довідку про проходження навчання кандидатів в прийомні 

батьки від 13.03.2017 року № 02-07/04 і рекомендацію обласного центру соціальних служб 

для сім’ї, дітей та молоді про включення до Єдиного банку даних потенційних опікунів, 

піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів: 

 

 1. Утворити прийомну сім’ю на базі родини Гички Івана Івановича 12.02.1964 р.н. та 

Гички Наталії Володимирівни 07.10.1963 р.н., що проживають за адресою: 

***************** 

 2. Влаштувати на виховання і спільне проживання до прийомної сім’ї Гички Івана 

Івановича та Гички Наталії Володимирівни з 26.05.2017 року дітей, позбавлених 

батьківського піклування, ********************** 

Підставою набуття статусу дитини, позбавленої батьківського піклування, є: рішення 

Рогатинського районного суду Івано-Франківської області від 21.07.2016 року, справа № 

349/434/16-ц про позбавлення батьківських прав батька Раба Василя Степановича та матері 

Раб Світлани Романівни.  
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3. На прийомних батьків Гичку Івана Івановича та Гичку Наталію Володимирівну, 

відповідно до п.17 постанови Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 р, № 565 "Про 

затвердження Положення про прийомну сім’ю", покладається персональна відповідальність 

за життя, здоров’я, фізичний і психічний розвиток малолітніх *****************  

3.1. Прийомних батьків зобов’язати проходити навчання для підвищення їх виховного 

потенціалу, але не рідше одного разу на два роки. 

 4. Службі у справах дітей Бурштинської міської ради  (С.Козар): 

 4.1. Підготувати проект договору про влаштування малолітніх ***************** на 

виховання та спільне проживання до прийомної сім’ї Гички Івана Івановича та Гички Наталії 

Володимирівни.  

 4.2. Надати прийомним батькам документи на дітей, а саме: 

 а) рішення органу опіки та піклування про направлення дітей в прийомну сім’ю; 

 б) свідоцтво про народження дітей ; 

 в) висновки про стан здоров’я, фізичний та розумовий розвиток дітей ; 

 г) копії рішення суду про позбавлення батьківських прав матері та батька ; 

 4.3. Закріпити за прийомною сім’єю Гички Івана Івановича та Гички Наталії 

Володимирівни провідного спеціаліста служби у справах дітей, який відповідає за сімейні 

форми виховання. 

            4.4. Здійснювати контроль за умовами проживання та виховання дітей. 

 4.5. Один раз в рік готувати звіт про стан утримання і розвиток дітей в прийомній 

сім’ї.  

            4.6. Звернутися до Галицького ВП ГУ НП в Івано - Франківській області з проханням 

доручити дільничному інспектору поліції м.Бурштина подавати службі у справах дітей 

Бурштинської міської ради щорічний звіт про відсутність проявів асоціальної поведінки з 

боку дітей та прийомних батьків. 

 5. Відділу соціального захисту населення Бурштинської міської ради (С.Коцур): 

 5.1. Призначити і виплачувати державну соціальну допомогу на дітей, грошове 

забезпечення одному з прийомних батьків у межах видатків, передбачених у державному 

бюджеті. 

 5.2. Здійснювати зазначені виплати на дітей, грошове забезпечення прийомним 

батькам щомісяця до 20 числа. 

5.3. Надавати службі у справах дітей Бурштинської міської ради інформацію про 

призначення чи про причини не призначення, виплати чи невиплати державної соціальної 

допомоги на прийомних дітей та грошового забезпечення одному з прийомних батьків, 

щомісяця, а також узагальнену інформацію за I та II півріччя, до 5 числа місяця, наступного 

за звітним періодом.        

 6. КО «Бурштинська центральна міська лікарня» (С.Сопільняк): 

 6.1.Закріпити дільничного лікаря за прийомними дітьми ******************* 

 6.2. Забезпечити проходження двічі на рік дітьми медичного огляду та здійснення 

диспансерного нагляду за ними. 

 6.3. Подавати службі у справах дітей Бурштинської міської ради щорічний звіт про 

стан здоров’я дітей, дотримання прийомними батьками рекомендацій лікаря. 
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 7. Відділу освіти і науки Бурштинської міської ради (І.Томин): 

 7.1. Забезпечити право дітей на здобуття загальної середньої освіти, а у разі потреби – 

забезпечити індивідуальне навчання. 

 7.2. Подавати службі у справах дітей Бурштинської міської ради щорічний звіт про 

рівень розвитку та знань дітей, наявність шкільного одягу та шкільного приладдя, 

систематичність відвідування уроків та своєчасність і якість виконання домашніх завдань, 

відвідування дітьми гуртків, секцій, позашкільних заходів, участь батьків у вихованні дітей 

тощо. 

 8. Відділу у справах молоді та спорту Бурштинської міської ради (М.Козар) 

забезпечити дітей щорічним пільговим оздоровленням. 

9. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання рішення покласти 

на головного виконавця – службу у справах дітей Бурштинської міської ради (С.Козар). 

 10. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови  

відповідно до функціональних обов’язків (Н.Кицелу). 

 
 

 

 

 

Міський голова                                                                                          Роксолана Джура 

 

 

 


