Бурштинська міська рада
Івано-Франківської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
від 31.08.2020

№ 101

Про доцільність і строки влаштування
дітей на цілодобове перебування до
закладу, який здійснює інституційний
догляд і виховання дітей
Розглянувши заяви та відповідні документи про надання направлення для
зарахування на цілодобове перебування дітей – жителів м. Бурштин і с. Вигівка а саме:
- В**** У**** В*****.;
- Г**** В**** А****.;
- К**** С**** О****.;
- М**** М**** М****.;
- О**** А**** В****,;
- О**** О**** В****;
- П**** В**** Ю****;
- П**** М**** І****,;
- Я**** Х**** М****,
до Рогатинської спеціальної школи, та надання дозволу на їхнє перебування в даному
закладі на вихідні та святкові дні, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
1 червня 2020 року №586 «Деякі питання захисту дітей в умовах боротьби з наслідками
гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»,
Порядку зарахування дітей на цілодобове перебування до закладів, які здійснюють догляд
і виховання дітей затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня
2020 року №586, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи
рішення комісії з питань захисту прав дитини виконкому Бурштинської міської ради №42
(Протокол №8 від 10.08.2020 року), виконавчий комітет Бурштинської міської ради
вирішив:
1. Направити для зарахування на цілодобове перебування дітей м. Бурштин та с.
Вигівка до Рогатинської спеціальної школи, а саме:
- В**** У**** В*****.;
- Г**** В**** А****.;
- К**** С**** О****.;
- М**** М**** М****.;
- О**** А**** В****,;
- О**** О**** В****;
- П**** В**** Ю****;
- П**** М**** І****,;
- Я**** Х**** М****,
терміном з 01.09.2020 року по 31.05.2021 рік.

2. Надати дозвіл на влаштування до Рогатинської спеціальної школи на вихідні та
святкові дні дітей м. Бурштин та с. Вигівка, а саме:
- В**** У**** В*****.;
- Г**** В**** А****.;
- К**** С**** О****.;
- М**** М**** М****.;
- О**** А**** В****,;
- О**** О**** В****;
- П**** В**** Ю****;
- П**** М**** І****,;
- Я**** Х**** М****,
два рази на місяць з погодженням адміністрації закладу терміном з 01.09.2020 року по
31.05.2021 рік.
3. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання рішення
покласти на головного відповідального виконавця – службу у справах дітей Бурштинської
міської ради (С.Козар).
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови
Н. Кицелу.

Міський голова

Роксолана Джура

