
 
РУСЬКОПОЛЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

від  16.08.2021  № 164 

с. Руська Поляна 

 

Про продовження функціонування  

прийомних сімей на території  

Руськополянської територіальної громади 

          

Керуючись статтями 24, 25 Закону України «Про охорону дитинства», статтями 

1, 6, 12 Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального 

захисту дітей-сиріт  та дітей, позбавлених батьківського   піклування»,  постановами 

Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 № 565 «Про затвердження положення про 

прийомну сім'ю», від  24.09.2008 № 866 «Питання діяльності органів опіки та 

піклування, пов'язаної із захистом прав дитини»,  підпунктом 3 пункту «б» частини 

першої статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,  виконавчий комітет сільської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Продовжити функціонування прийомних сімей на території Руськополянської 

територіальної громади на базі родин: 

- Коваля Василя Михайловича та Коваль Світлани Олександрівни, в якій 

виховуються діти:__________, ____ р. н. та_____, ____ р. н.; 

- Коваля Сергія Михайловича та Коваль Альони Павлівни, в якій 

виховуються діти:_______________, _____р.н., _______, ___ р.н., ____, 

____ р. н., ______ р. н.; 

- Гладуна Олега Миколайовича та Гладун Валентини Олександрівни, в 

якій виховуються діти: ____, __ р. н., та_________, 2010 р. н. 

2. Покласти на прийомних батьків, зазначених у пункті 1 даного рішення, 

персональну відповідальність за життя, здоров'я, фізичний та психічний розвиток 

прийомних дітей. 

3. Службі у справах дітей виконавчого комітету сільської ради (Туманова О. В.): 

3.1. підготувати договір про забезпечення функціонування прийомних 

сімей; 

3.2.  здійснювати контроль за виконанням умов договору, умовами проживання, 

виховання прийомних дітей у сім'ях; 

3.3.  раз на рік, до 1 березня, готувати звіт про стан виховання, утримання і 

розвитку дітей у прийомних сім'ях; 



4. Комунальному закладу «Центр надання соціальних послуг Руськополянської 

сільської ради» (Коваленко В. І.): 

4.1. закріпити за прийомними сім’ями фахівця з соціальної роботи для 

здійснення соціального супроводу; 

4.2. видати наказ про визначення відповідальної особи та конкретних заходів 

щодо здійснення контролю за умовами утримання і виховання дітей в прийомних 

сім’ях, соціального супроводу родин; 

4.3. забезпечити здійснення соціального супроводу, надання комплексу послуг, 

спрямованих на створення належних умов функціонування сімей; 

4.4. забезпечити щоквартально обмін інформацією про стан здійснення 

соціального супроводу сімей та надавати щорічно до 1 лютого службі у справах 

дітей  сільської ради звіт про виконання  плану соціального супроводу  сімей, 

розвиток дітей в сімей, взаємовідносини в родині. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника сільського  

голови з питань діяльності виконавчих органів  ради Пашкевич Ю. А. 

 

Сільський голова                                                     Олег ГРИЦЕНКО 

 


