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Про влаштування дітей, позбавлених
батьківського піклування

           Розглянувши розпорядження голови Стрийської районної державної 
адміністрації від 30.08.2021р. №253 «Про припинення опіки, піклування над 
дітьми, позбавленими батьківського піклування» щодо звільнення (…), який 
проживає за адресою: вул. (…), м. (…) Червоноградського району Львівської 
області з 02.09.2021р. від повноважень піклувальника над дитиною, 
позбавленою батьківського піклування, (…), та повноважень опікуна над 
дітьми, позбавленими батьківського піклування, (…), (…), і заяву (…),  
керівника Благодійної організації Благодійного фонду «Соціально-
реабілітаційний центр опіки дітей «(…)», про влаштування дітей, позбавлених 
батьківського піклування: (…), (…), та (…), у  Благодійну організацію 
Благодійного фонду «Соціально-реабілітаційний центр опіки дітей «(…)» за 
адресою:Львівська область, Червоноградський район,  м. (…), вул. (…), 
враховуючи рішення комісії з питань захисту прав дитини від  07.09. 2021р. 
(протокол №20), відповідно до ст.40 Закону України “Про місцеве 
самоврядування в Україні”, ст.8,12,24 Закону України “Про охорону 
дитинства”, ст.11 Закону України «Про забезпечення організаційно-правових 
умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування»,  п.35,36 Порядку провадження органами опіки та піклування 
діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 24.09.2008р. №866 “Питання діяльності органів 
опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини ”,
виконком міської ради вирішив: 
1. Влаштувати дітей, позбавлених батьківського піклування: (…), (…), та (…), у  
Благодійну організацію Благодійного фонду «Соціально-реабілітаційний центр 
опіки дітей «(…)» за адресою: Львівська область, Червоноградський район,  м. 
(…), вул. (…), терміном до одного року.
      Встановити опіку над дітьми, позбавленими батьківського піклування: (…), 
(…), та (…), за місцем влаштування і проживання дітей у закладі соціального 
захисту дітей  Благодійна організація Благодійний фонд «Соціально-
реабілітаційний центр опіки дітей «(…)».



      Покласти функції опікуна стосовно неповнолітньої (…), та малолітніх (…), 
(…),  на адміністрацію закладу соціального захисту дітей  Благодійна 
організація Благодійний фонд «Соціально-реабілітаційний центр опіки дітей 
«(…)».
      Закладу соціального захисту дітей Благодійна організація Благодійний фонд 
«Соціально-реабілітаційний центр опіки дітей «(…)» здійснювати опіку над 
неповнолітньою (…), та малолітніми (…), (…).
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 
голови Х.Грех. 

Міський голова                                                                    Олег КАНІВЕЦЬ


