
УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

10 листопада 2022 р.                           Стрий                                                №512

Про забезпечення функціонування 
прийомної сім’ї у с.Нежухів 
Стрийського району, в якій виховується
та проживає дитина-сирота  

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
статей 6, 12 Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов 
соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування», постанови Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2002 року 
№565 «Про затвердження Положення про прийомну сім’ю» зі змінами та 
доповненнями, розглянувши заяву прийомної матері (…) про забезпечення 
функціонування прийомної сім’ї в с.Нежухів по (…)Стрийського району 
Львівської області, беручи до уваги розпорядження голови Стрийської районної 
державної адміністрації від 01.11.2022року №108 «Про припинення 
функціонування прийомної сім’ї на території с.Нежухів Стрийського району 
Львівської області» та розпорядження голови Стрийської районної державної 
адміністрації від 09.11.2022року №112 «Про внесення змін до розпорядження 
райдержадміністрації від 01.11.2022 року №108 «Про припинення 
функціонування прийомної сім’ї на території с.Нежухів Стрийського району 
Львівської області», враховуючи протокол засідання комісії з питань захисту 
прав дитини Стрийської міської ради від 08.11.2022року №18, з метою 
впровадження сімейної форми державної опіки – прийомної сім’ї, поліпшення 
становища дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 
забезпечення найбільш повного захисту їх інтересів, виконком міської ради
ВИРІШИВ:

1. Забезпечити з 10.11.2022року функціонування прийомної сім’ї  (…)за 
адресою: Львівська область, Стрийський район, с.Нежухів по (…), в якій 
виховується та проживає дитина-сирота (…), 13.01.2006 року народження.

2. Покласти персональну відповідальність за життя, здоров’я, фізичний та 
психічний розвиток прийомної дитини на прийомних батьків (…)відповідно до 



пункту 17 Положення про прийомну сім’ю, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 № 565.

3. Службі у справах дітей Стрийського міськвиконкому (Н.Ковалишин):
3.1 Підготувати проект договору між Стрийською міською радою в особі 

міського голови Канівця Олега Леонідовича та прийомними батьками (…)про 
влаштування дитини-сироти (…)13.01.2006 року народження, на виховання та 
спільне проживання в прийомну сім’ю;

3.2. Здійснювати контроль за умовами проживання та виховання дитини в 
прийомній сім'ї; 

3.3. Щороку до 1 листопада подавати міському голові звіт про стан 
утримання і розвитку дитини у прийомній сім'ї.

4. Стрийському міському центру соціальних служб (О.Дум’як):
4.1. Забезпечити соціальне супроводження з надання комплексу послуг, 

спрямованих на створення належних умов функціонування прийомної сім’ї;
4.2. Подавати службі у справах дітей Стрийського міськвиконкому 

щороку до 1 листопада інформацію про виконання плану соціального 
супроводження прийомної  дитини та прийомної сім’ї. 

5. Управлінню соціального захисту населення Стрийської міської ради 
(Н.Кукляк):

5.1. Забезпечити призначення (продовження) виплат державної соціальної 
допомоги на прийомну дитину, грошового забезпечення одному з прийомних 
батьків у межах видатків, передбачених у державному бюджеті;

5.2. Здійснювати зазначені виплати на прийомну дитину, грошового 
забезпечення одному з прийомних батьків щомісяця до 20 числа;

5.3. Подавати службі у справах дітей Стрийського міськвиконкому 
щороку до 10 жовтня інформацію про отримання виплат державної соціальної 
допомоги на прийомну дитину та грошового забезпечення одному з прийомних 
батьків.

6. Комунальному некомерційному підприємству Стрийської міської ради 
«Стрийська центральна районна лікарня» (О.Ігнатов):

6.1. Закріпити сімейного лікаря за прийомною дитиною (…), 13.01.2006 
року народження.

6.2. Забезпечити проходження двічі на рік прийомною дитиною медичних 
оглядів та здійснення диспансерного нагляду за нею в разі потреби;

6.3. Подавати службі у справах дітей Стрийського міськвиконкому 
щороку до 10 жовтня інформацію про стан здоров’я прийомної дитини, 
дотримання прийомними батьками рекомендацій лікаря.

7. Управлінню освіти міської ради (Л.Стасенко):
7.1 Забезпечити право дитини на здобуття освіти, а у разі потреби – 

забезпечити її індивідуальним навчанням;
7.2. Подавати службі у справах дітей Стрийського міськвиконкому 

щороку до 10 жовтня інформацію про рівень розвитку та знань дитини, 
наявність шкільного одягу та приладдя, систематичність відвідування уроків та 
своєчасність і якість виконання домашніх завдань, відвідування дитиною 
гуртків, секцій, позашкільних заходів, участь прийомних батьків у вихованні 
дитини.



8.Управлінню культури, молоді та спорту Стрийської міської ради 
(І.Пукас):

8.1. Щороку забезпечувати прийомну дитину (…), 13.01.2006 року 
народження, пільговим оздоровленням;

8.2. Подавати службі у справах дітей Стрийського міськвиконкому 
щороку до 10 жовтня інформацію про пільгове оздоровлення прийомної 
дитини.

9.Стрийському районному управлінню поліції ГУНП у Львівській області 
(А.Коцуру) подавати службі у справах дітей міської ради щороку до10 жовтня 
інформацію про захист прав та законних інтересів прийомної дитини, яка 
виховується в прийомній сім'ї.

10. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 
міського голови Х.Грех.

Міський голова  Олег КАНІВЕЦЬ


