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Про встановлення опіки над малоліт ньою
Леськів Богданою Богданівною, 03.11.2019
року народж ення
Відповідно до СТ.СТ.243, 244, 246, 247, 249 Сімейного кодексу України,
с т с т б і 63 Цивільного кодексу України, Закону У країни «Про місцеві державні
адміністрації», ст.ст.6, 11 Закону України «Про забезпечення організаційноправових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування», Порядку провадження органами опіки та піклування
діяльності, повязаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 24.09,2008 №866 «Питання діяльності органів
опіки та піклування, п ов’язаної із захистом прав д и т и н и » розпорядження
Городопької районної державної адміністрації від 18.01.2021 №8 «Про надання
статусу дитини, позбавленої батьківського піклування малолітній Леськів Богдан
Богданівні, 03.11.2019 року народження», враховуючи заяву Занька Володимира
Ігоровича від 13.07.2021, висновок служби у справах дітей Львівської районної
державної адміністрації від 15.07.2021 №9, з метою поліпшення становища
дитини, позбавленої батьківського піклування, забезпечення найбільш повного
захисту її інтересів:
.
1.Призначити Занька Володимира Ігоровича, 1989 року народження опікуно,
над малолітньою Леськів Богданою Богданівною, 03.11.2019 року народження.
2 Зобов’язати Занька Володимира Ігоровича, 1989 року народження,
виховувати, піклуватися про здоров’я, психічний стан, фізичнии і духовний
розвиток дитини, готувати до самостійного життя, забезпечувати догляд і
лікування, створити належні побутові умови, вживати заходів до захисту
цивільних прав та інтересів підопічної.
'
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З Службі у справах дітей Львівської районної державної адміністрації.
3 .1 .Здійснювати контроль за умовами проживання та вихованням дитини в
сім ’ї опікуна.
3.2.Вжити заходів щодо:
З 2 1 Проведення оцінки потреб та, при необхідності, взяття щ д соціальний
супровід з наданням комплексу послуг, спрямованих на створення належних умов

проживання і виховання малолітньої Леськів Богдани Богданівни, 03Л 1.2019 року
народження в сім ’ї опікуна Занька Володимира Ігоровича за адресою: Львівська
область, Львівський район, село Нижня Білка, вулиця Лесі Українки, 15.
3.2.2.Забезпечення проходження дитиною двічі на рік медичного огляду та
здійснення диспансерного нагляду за нею у разі потреби.
3.2.3.Забезпечення права Леськів Богдани Богданівни, 03.11.2019 року
народження, на здобуття повної загальної середньої освіти, у разі потреби індивідуального навчання.
4 .Начальнику управління соціального захисту населення Львівської районної
державної адміністрації:
4.1.Призначити і виплачувати державну соціальну допомогу на дитину,
позбавлену батьківського піклування, передбачену у державному бюджеті.
4.2.Забезпечувати дитину щорічним пільговим оздоровленням.
5 .Начальнику Львівського районного управління поліції ГУНПУ у Львівській
області щорічно до 01 січня подавати службі у справах дітей Львівської
райдержадміністрації звіт про відсутність проявів асоціальної поведінки з боку
опікуна, підопічної.
6.Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови
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