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Виконавчий комітет Помічнянської міської  ради
Новоукраїнського району Кіровоградської області

Р І Ш Е Н Н Я
 від 30 вересня 2021 року                                                                               №134

Про забезпечення функціонування
прийомної сім’ї

        Розглянувши звернення Баланюк  Лілії  Олександрівни  та  Баланюк
Віктора Володимировича  від 20.09.2021  за № КО-354 про продовження
функціонування прийомної сім’ї, створеної розпорядженням  Вознесенської
районної державної адміністрації Миколаївської області від 01.09.2021
№ 104-р  “Про переведення дитячого будинку сімейного типу на основі родини
Баланюк Лілії Олександрівни та Баланюка Віктора Володимировича у статус
прийомної сім’ї», враховуючи розпорядження Вознесенської районної
державної адміністрації Миколаївської області  від 23.09.2021  № 114-р  “Про
припинення дії прийомної сім’ї», відповідно до Постанови Кабінету Міністрів
України від 26.04.2002 № 565 “Про затвердження Положення про прийомну
сім’ю, з метою забезпечення сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, керуючись статтею  34 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет в и р і ш и в:

          1. Забезпечити з 01.10.2021 функціонування прийомної сім’ї
Баланюк Л.О. та Баланюк В.В., у якій виховуються  прийомні діти: Ніколайчук
Артем Миколайович, 25.08.2017 року народження, Руссу Віталій Юрійович,
22.08.2003 року народження, Шпотенко Максим Олегович, 20.08.2005 року
народження, Нагорний Анатолій Миколайович, 26.09.2004 року народження.
          2. Встановити, що прийомні батьки Баланюк Л.О. та Баланюк В.В, є
законними представниками  вище зазначених дітей  на підприємствах, в
установах та організаціях без спеціальних на те повноважень відповідно до
пункту 17 Положення про прийомну сім’ю, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 №565.

3. Покласти персональну відповідальність за життя, здоров’я, фізичний та
психічний розвиток  вище зазначених дітей на    Баланюк Л.О. та Баланюк В.В,
відповідно до пункту 17 Положення про прийомну сім’ю, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 № 565.

4. Службі у справах дітей виконавчого комітету Помічнянської міської
ради:
         4.1. Підготувати проєкт договору про забезпечення функціонування
прийомної сім’ї.
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       4.2. Здійснювати контроль за умовами проживання та виховання дітей у
прийомній  сім’ї.

4.3. Щорічно до 25 вересня, подавати  заступнику міського голови з
питань діяльності виконавчих органів  ради Щербатюку А.С. звіт про стан
утримання і розвитку дітей  у прийомній сім’ї.

5. Начальнику  «Центру надання соціальних послуг» виконавчого
комітету Помічнянської міської ради Бугру Ю.В.:

5.1. Закріпити за прийомною сім’єю соціального працівника.
          5.2. Забезпечити соціальне супроводження з наданням комплексу послуг,
спрямованих на створення належних умов функціонування прийомної сім’ї.
          5.3. Щорічно, до 25 вересня, подавати  Службі  у справах дітей
виконавчого комітету  Помічнянської  інформацію про ефективність
функціонування прийомної сім’ї.

6. Рекомендувати управлінню соціального захисту населення
Новоукраїнської райдержадміністрації:

6.1. призначати і здійснювати виплати державної соціальної допомоги на
дітей, грошове забезпечення прийомним батькам у межах видатків,
передбачених у державному бюджеті;

6.2. виплату державної соціальної допомоги на прийомних дітей та
грошове забезпечення прийомним  батькам проводити щомісяця не пізніше 20
числа.

7. Рекомендувати комунальному некомерційному підприємству
"Помічнянський центр первинної медико-санітарної допомоги" :

7.1. закріпити за дітьми сімейних   лікарів;
7.2. забезпечити проходження дітей  двічі на рік медичного огляду та, у

разі потреби, здійснення диспансерного нагляду за ним;
7.3. надавати службі у справах дітей виконавчого комітету Помічнянської

міської ради щороку звіт про стан здоров’я дітей, дотримання прийомними
батьками   рекомендацій сімейних лікарів.

8. Рекомендувати відділенню поліції № 2  (смт. Добровеличківка)
Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області щорічно подавати
службі у справах дітей виконавчого комітету Помічнянської міської ради звіт
про відсутність проявів асоціальної поведінки з боку дітей, які виховуються в
прийомній сім’ї , прийомними батьками.

9. Контроль  за  виконанням  даного   рішення покласти  на    начальника
служби у справах дітей виконавчого комітету Помічнянської міської ради
Руду М.Л. та  заступника  міського  голови з питань діяльності виконавчих
органів  ради Щербатюка А.С.

Міський голова                                                                     Микола АНТОШИК
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