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Про влаштування на спільне 
проживання і виховання 
дітей-сиріту прийомну сім’ю

Відповідно до статей 2, 41 Закону України «Про місцеві державні 
адміністрації», статті 6 Закону України «Про забезпечення організаційно- 
правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування», на виконання Указу Президента України від 05 
травня 2008 року №  411/2008 «Про заходи щодо забезпечення захисту прав і 
законних інтересів дітей», постанов Кабінету Міністрів України: від 26 
квітня 2002 року № 565 «Про затвердження Положення про прийомну сім’ю» 
(із змінами та доповненнями), від 26 червня 2019 року №  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 с ім ’ї патронатного вихователя, підтримки малих групових 
будинків», враховуючи розпорядження Сколівської районної державної 
адміністрації від 27 листопада 2020 року №289 «Про надання статусу 
дитини-сироти», розпорядження Стрийської районної державної 
адміністрації від 10 червня 2021 року №155 «Про влаштування дітей-сиріт у 
КЗ ЛОР «Навчально - реабілітаційний центр І-ІІ ступенів «Мрія», 
розпорядження Львівської районної державної адміністрації від 09 серпня 
2021 року №166/02-08/21 «Про створення прийомної с ім ’ї», висновок служби 
у справах дітей Львівської районної державної адміністрації від 06 жовтня 
2021 року №15/02-25 «Про доцільність влаштування дітей у прийомну сім ’ю 

», висновок комісії з питань захисту прав дитини Львівської 
районної державної адміністрації від 07 жовтня 2021 року №10/3,
розглянувши заяву

від 27 вересня 2021 року, з метою забезпечення належних
умов виховання в сімейному оточенні дітей-сиріт, забезпечення найбільш
повного захисту їхніх прав та інтересів:



1. Влаштувати з 18 жовтня 2021 року на виховання та спільне 
проживання дітей-сиріт:
народження (свідоцтво про народження серія , видане

радою Сколівського району Львівської області 
), року

народження (свідоцтво про народження серія , видане
> радою Сколівського району Львівської області 

), які перебувають на первинному обліку дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування, в службі у справах дітей
Славської селищної ради Стрийського району, до прийомної сім і

ї а  за адресою:
Львівський район, місто , вулиця

2. Зобов’язати прийомних батьків,
та у разі неможливості

влаштувати одного з братів/сестер разом, підтримувати постійні контакти, 
зустрічі, листування, телефонні розмови, обмін фотокартками між дітьми:

року народження, 
народження, та їх сестрою 
народження, та братом 
року народження, які на сьогодні

перебувають у КЗ ЛОР НРЦ.
3. Покласти персональну відповідальність за життя, здоров я, 

фізичний, психічний, духовний та моральний розвиток дітей та дотримання 
принципу конфіденційності інформації щодо дітей на прийомних батьків

4. ПлужОї у справах дітей Львівської районної державної 
адміністрації:

4.1. Підготувати проект договору про влаштування дітей на
виховання та спільне проживання у прийомній сім ’ї між Львівською 
районною державною адміністрацією та

4.2. Забезпечити передачу неоРхідних документів на дітей у
відповідності до чинного законодавства прийомним батькам.

4.3. Здійснювати постійний контроль за умовами проживання та
виховання дітей у прийомній сім’ї.

4.4. Ініціювати клопотання до органу опіки та піклування 
селищної ради про збереження житла (у разі наявності), в якому
зареєстровані діти-сироти,

- народження, і народження, у
відповідності до чинного законодавства України.

4.5. Щ орічно у встановлені терміни готувати звіт про стан утримання
• - " рокуі розвиток дітей, f у

народження, і народження, в
• и • v* таприйомній сім 1



4.6. міській раді Львівського району вжити заходів

щодо:
4.6.1. Закріплення за прийомною сім'єю фахівця соціальної роботи.
4.6.2. Забезпечення соціального супроводу з надання комплексу 

послуг, спрямованих на створення належних умов функціонування
прийомної сім’ї. . .

4.6.3. Забезпечення дітям права на здобуття освіти, а у разі погреОи -
забезпечення індивідуального навчання.

4.6.4. Здійснення диспансерного нагляду за дітьми.
4.6.5. Забезпечення дітям двічі на рік проходження медичного огляду.
4.6.4. Готувати щорічно до 18 жовтня звіт про стан виховання,

у т р и м а н н я  т а  розвиток дітей в п р и й о м н ій  сім і.
5. Управлінню соціального захисту населення Львівської районної

державної адміністрації:
5.1. Забезпечити призначення та виплату державної соціальної

допомоги на дітей-сиріт,
народження, та

народження, і
грошового забезпечення прийомним батькам,

5.2. Здійснювати зазначені виплати на дітей та грошове забезпечення
прийомним батькам щомісяця до 20 числа.

5.3. Забезпечити щорічне оздоровлення дітей на пільгових умовах.
6. Начальнику Львівського районного управління поліції ГУНПУ у

Львівській області:
6.1. Забезпечити проведення комплексу заходів направлених н

профілактику та запобігання правопорушень дітьми, які влаштовані у
прийомну сім ’ю. . й

6.2. Щ орічно до 18 жовтня подавати службі у справах д
Львівської районної державної адміністрації звіт про відсутність (наявність) 
проявів асоціальної поведінки з боку дітей, які виховуються в прийомнім
сім’ї та прийомних батьків.

7. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника
голови Львівд^котдзаішнної державної адміністрації Андрія Ковальського.

Голова
Христина ЗАМУЛА


