УКРАЇНА
ГАЙСИНСЬКА МІСЬКА РАДА
Гайсинського району Вінницької області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
21 липня 2021 р.№140.
Про призначення опікуна
дитини-сироти
Керуючись ст.ст. 243, 244 Сімейного кодексу України, Законом України
«Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт
та дітей, позбавлених батьківського піклування», постановою Кабінету Міністрів
України від 24 вересня 2008 року №866 «Питання діяльності органів опіки та
піклування, пов’язаної із захистом прав дитини» (із змінами), беручи до уваги
заяву від 12 липня 2021 р. громадянки …..*, 28 червня 1959 року народження, про
бажання бути опікуном дитини-сироти …..*, 25.10.2010 року народження,
обстеживши умови проживання потенційного опікуна, враховуючи, що матір
дитини, …..*, померла 04 квітня 2021 року (свідоцтво про смерть серії І-АМ
№493046), а відомості про батька записані відповідно до частини першої статті
135 Сімейного кодексу України (витяг з Державного реєстру актів цивільного
стану громадян про державну реєстрацію народження № витягу 00031012825
від 02.06.2021 року), взявши до уваги висновок служби у справах дітей
Гайсинської міської ради від 12 липня 2021 №42 «Про можливість та доцільність
громадянки …..* бути опікуном та відповідність його інтересам дитини …..*,
25.10.2010 року народження», з метою соціального захисту дитини-сироти,
виконавчий комітет міської ради ВИРІШИВ:
1.Призначити громадянку України, …..*, 28.06.1959 року народження опікуном
дитини-сироти …..*, 25.10.2010 року народження.
2.Покласти персональну відповідальність за життя, здоров`я, фізичний та
психічний розвиток дитини-сироти …..* на опікуна …..*.
3.Службі у справах дітей Гайсинської міської ради (Грабовенко О.В.) здійснювати
постійний контроль за умовами проживання та виховання дитини-сироти в сім’ї
опікуна.
4.Управлінню соціального захисту населення Гайсинської райдержадміністрації
(Семирунчик С.Г.), призначати і виплачувати …..* державну соціальну допомогу
на дитину-сироту.
5.Відділу освіти Гайсинської міської ради (Шрамко В.М.) забезпечувати право на
здобуття загальної середньої освіти та вільний доступ до всіх видів освітніх
послуг, у разі потреби надати можливість індивідуальних занять для дитинисироти.

6.КНП «Гайсинська центральна районна лікарня Гайсинської міської ради»
(Кохан І.В.) та КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги Гайсинської
міської ради» (Кацан Т.М.) здійснювати диспансерний нагляд за дитиною …..*,
25.10.2010 року народження.
7.Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря виконкому
А.П.Філімонова.
Міський голова

А.І.Гук.

