
УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

10 листопада 2022 р.                         Стрий                                                  № 513

Про припинення забезпечення функціонування
прийомної сім’ї на території с.Заплатин
Стрийського району Львівської області

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
ст.ст. 6,12 Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов 
соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування», постанов Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 року  № 565 
«Про затвердження Положення про прийомну сім’ю» зі змінами та 
доповненнями, від 04.06.2015 року №356 «Про затвердження Порядку 
забезпечення діяльності прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, 
які перемістилися з тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській 
областях, Автономній Республіці Крим і м.Севастополі або району проведення 
антитерористичної операції і заходів із забезпечення національної безпеки і 
оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації у 
Донецькій та Луганській областях», розглянувши заяву прийомного батька (…) 
від 24.10.2022 року про припинення забезпечення функціонування прийомної 
сім’ї в с.Заплатин (…)Стрийського району Львівської області, у зв’язку зі 
зміною місця проживання прийомної сім’ї, враховуючи протокол засідання 
комісії з питань захисту прав дитини Стрийської міської ради від 25.10.2022 
року №17, беручи до уваги акт обстеження умов проживання прийомної сім’ї 
(…)за адресою: м.Тернопіль, (…), виконком міської ради
ВИРІШИВ:

1. Припинити з 11.11.2022 року забезпечення функціонування прийомної 
сім’ї (…) за адресою: Львівська область, Стрийський район, с.Заплатин, (…)у 
зв’язку із зміною місця проживання.

2. Вважати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету 
Стрийської міської ради Львівської області від 23.06.2022 року №241 «Про 
забезпечення функціонування прийомної сім’ї в с.Заплатин Стрийського 



району у якій виховуються та проживають діти, позбавлені батьківського 
піклування».

3.Визнати таким, що втратив чинність договір про забезпечення 
функціонування прийомної сім’ї, укладеного між (…) та виконавчим комітетом 
Стрийської міської ради від 24.06.2022 року № 1.

4.Службі у справах дітей Стрийського міськвиконкому скерувати копію 
рішення в службу у справах дітей управління сім’ї, молодіжної політики та 
захисту дітей Тернопільської міської ради.

5.  Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 
голови Х.Грех.

Міський голова                                                                         Олег КАНІВЕЦЬ                                             


