
 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

 

Від 28.10.2021 року                                                                                        № 206 

м.Бурштин 

  

Про припинення 

функціонування прийомної сім’ї 
 

Керуючись законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про 

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

позбавлених батьківського піклування», «Про охорону дитинства», постановами Кабінету 

Міністрів України від 26.04.2002 р. № 565 «Про затвердження Положення про прийомну 

сім’ю» та від 24.09.2008 р. №866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної 

із захистом прав дитини» зі змінами та доповненнями, враховуючи лист служби у справах 

дітей від 20.08.2021 р. № 11/13-44/107 та рішення комісії з питань захисту прав дитини 

виконкому міської ради від 07.10.2021 року, виконавчий комітет  міської ради вирішив:  

 

1. Припинити з 01.11.2021 року функціонування прийомної сім’ї подружжя 

(інформацію приховано)  та проживання в ній прийомних дітей (інформацію приховано) 

1.1 Припинити дію договору про влаштування дитини на виховання та спільне 

проживання у прийомній сім’ї від 26.05.2017 р. за № 1. 

1.2. Вважати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету Бурштинської 

міської ради від 24.05.2017 р. №107 «Про утворення прийомної сім’ї та передачу на 

виховання і спільне проживання малолітніх дітей». 

2. Відділу соціального захисту населення Бурштинської міської ради з 01.09.2021 року 

припинити виплати державної соціальної допомоги на дітей та грошового забезпечення 

прийомним батькам згідно п.13 Постанови Кабінету Міністрів України від 26 червня 2019 р. 

№ 552 «Деякі питання виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, у тому числі з інвалідністю, 

грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних 

послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом “гроші ходять 

за дитиною”, оплати послуг із здійснення патронату над дитиною та виплати соціальної 

допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя, підтримки малих групових 

будинків» 

3. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання рішення покласти 

на головного відповідального виконавця – службу у справах дітей Бурштинської міської ради 

(Світлану Козар). 

4. Контроль за виконанням  даного рішення покласти на заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів  Володимира Чуйка. 

 

 

Міський голова                                                                                  Василь АНДРІЄШИН 


