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МОСТИСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
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№

^

Про влаштування в дитячий будинок
сімейного типу до батьків-вихователів
Самойленка В. В. та Самойленко І. Я.
на спільне проживання та виховання дітей,
позбавлених батьківського піклування,
Яновича Едуарда Віталійовича,
Яновича Назарія Віталійовича
Відповідно до ст. ст. 6, 23 Закону України "Про місцеві державні
адміністрації", ст. 6 Закону України "Про забезпечення організаційно-правових умов
соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування",
керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 № 564 "Про
затвердження положення про дитячий будинок сімейного типу", розглянувши заяву
батьків-вихователів від 20.05.2014 про їх бажання виховувати дітей із сім'ї Яновичів,
з метою забезпечення захисту законних прав та інтересів дітей, поширення сімейних
форм виховання, зокрема права на виховання у сімейному колі та розглянувши
рішення комісії з питань захисту прав дитини Мостиської районної державної
адміністрації від 14.05.2014 про можливість влаштування дітей в дитячий будинок
сімейного типу Самойленка Віктора Володимировича та Самойленко Ірини
Ярославівни, з урахуванням того, що:
громадяни України Самойленко Ірина Ярославівна, 11.10.1969 року
народження (паспорт серія КА № 258128, виданий Мостиським РВ УМВС України у
Львівській області 28 серпня 1996 року), та Самойленко Віктор Володимирович,
12.04.1966 року народження (паспорт серія КА № 391316, виданий Мостиським РВ
УМВД України у Львівській області 18 квітня 1997 року), які проживають за
адресою: Львівська область, Мостиський район, с. Золотковичі, вул. Центральна, 26,
бажають взяти на виховання малолітніх дітей: Яновича Едуарда Віталійовича,
14.09.2002 року народження, Яновича Назарія Віталійовича, 26.11.2004 року
народження;
дитячий будинок сімейного типу Самойленка Віктора Володимировича та
Самойленко Ірини Ярославівни створений розпорядженням голови Мостиської
районної державної адміністрації від 31.10.2007 № 602. В дитячому будинку
сімейного типу виховуються діти-вихованці Щомак Наталія Миронівна,
19.06.1997 р. н., Бенів Карина Володимирівна, 26.07.1998 р. н., Басараб Орест
Миколайович, 02.12.2002 р. н., Басараб Вадим Миколайович, 12:12.2003 р. н., Басараб
Діана Миколаївна, 15.12.2005 р. н., Ліпецький Юрій Миронович, 06.05.2001 р. н.,
Комар Денис Федорович, 26.06.2003 р. н. та рідна дочка Самойленко Христина
Вікторівна, 29.01.1999 р. н.;
Самойленко Віктор Володимирович, пенсіонер МВС, має середню спеціальну
освіту, матеріально забезпечений, не судимий, має власних дітей Самойленко
Христину Вікторівну, 29.01.1999 р. н., за станом здоров'я може бути батькомвихователем, пройшов курс підготовки прийомних батьків та батьків-вихователів у

Львівському обласному центрі соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді і отримав
рекомендацію щодо включення до банку даних потенційних батьків-вихователів;
Самойленко Ірина Ярославівна має середню спеціальну освіту, матеріально
забезпечена, не судима, має власних дітей Самойленко Христину Вікторівну,
29.01.1999 р. н., за станом здоров'я може бути матір'ю-вихователькою, пройшла курс
підготовки прийомних батьків та батьків-вихователів у Львівському обласному центрі
соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді і отримала рекомендацію щодо включення
до банку даних потенційних батьків-вихователів;
Янович Едуард Віталійович має всі правові підстави для передачі на виховання
та спільне проживання до дитячого будинку сімейного типу:
- рішення Попільнянського районного суду Житомирської області від
12.03.2005 справа № 2-214/05 про позбавлення Яновича Віталія Володимировича,
18.03.1974 року народження, уродженця смт. Корнин Попільнянського району
Житомирської області, Янович Олену Миколаївну, 28.05.1980 року народження,
уродженки м. Києва батьківських прав на Яновича Едуарда Віталійовича, 14.09.2002
року народження;
- свідоцтво про смерть матері Янович Олени Миколаївни серія І-ТП № 010552,
видане 25 травня 2005 року Корнинською селищною радою Попільнянського району
Житомирської області;
Янович Назарій Віталійович має всі правові підстави для передачі на виховання
та спільне проживання до дитячого будинку сімейного типу:
- свідоцтво про смерть матері Янович Олени Миколаївни серія І-ТП № 010552,
видане 25 травня 2005 року Корнинською селищною радою Попільнянського району
Житомирської області;
- рішення Попільнянського районного суду Житомирської області від
01.08.2005 справа № 2-580/0507 про позбавлення Яновича Віталія Володимировича,
18.03.1974 року народження, уродженця смт. Корнин Попільнянського району
Житомирської області батьківських прав відносно Яновича Назарія Віталійовича,
26.11.2004 року народження;
Янович Е. В. та Янович Н. В. перебувають на первинному обліку в службі у
справах дітей Попільнянської районної державної адміністрації Житомирської
області і зареєстровані за адресою: смт. Корнин Попільнянського району
Житомирської області, вул. Першого Травня, 12. Едуард та Назарій перебували у сім'ї
родичів, майна не мають, можуть бути усиновленими;
Янович Е. В. та Янович Н. В є рідними братами інших рідних не мають;
Янович Назарій Віталійович є дитиною-інвалідом :
1. Влаштувати з 23 травня 2014 року дітей, позбавлених батьківського
піклування, Яновича Едуарда Віталійовича, 14.09.2002 року народження, Яновича
Назарія Віталійовича, 26.11.2004 року народження, на виховання та спільне
проживання у дитячий будинок сімейного типу Самойленко Ірини Ярославівни та
Самойленка Віктора Володимировича і покласти на батьків-вихователів персональну
відповідальність за життя, здоров'я, фізичний і психічний розвиток дітей.
2. Юридичному відділу апарату Мостиської районної державної адміністрації
(Н. Сатурчак) та службі у справах дітей Мостиської районної державної адміністрації
(Г. Михайлюньо) підготувати проект додаткової угоди про організацію діяльності
дитячого будинку сімейного типу до 23.05.2014, укладеної між Мостиською
районною державною адміністрацією в особі голови М. М. Мартина та батькамивихователями Самойленко І. Я. та Самойленком В. В.
3. Службі у справах дітей райдержадміністрації (Г. Михайлюньо):

3.1. Забезпечити передачу батькам-вихователям Самойленко І. Я. та
Самойленку В. В. документів на дітей, позбавлених батьківського піклування,
Яновича Е. В., 14.09.2002 р. н., Яновича Н. В., 26.11.2004 р. н.
3.2. Здійснювати контроль за умовами проживання, виховання малолітніх дітей
в дитячому будинку сімейного типу.
3.3. Готувати щорічно до 23 травня звіт про стан утримання та розвиток дітей в
дитячому будинку сімейного типу.
4. Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (С.Занько):
4.1. Закріпити за сім'єю соціального працівника і забезпечити соціальний
супровід, надання комплексу послуг, спрямованих на створення належних умов
функціонування дитячого будинку сімейного типу.
4.2. Надавати службі у справах дітей Мостиської райдержадміністрації щорічно
до 20 травня звіт про виконання плану соціального супроводу дітей та сім'ї.
5. Управлінню соціального захисту населення райдержадміністрації (Б. Гачак):
5.1. Здійснювати призначення і виплати державної соціальної допомоги на
дітей і грошового забезпечення матері-виховательці щомісяця до 20 числа у межах
видатків, передбачених у державному бюджеті.
5.2. Забезпечити щорічне оздоровлення дітей на пільгових умовах
5.3. Надавати службі у справах дітей Мостиської райдержадміністрації щорічно
до 20 травня звіт щодо оздоровлення дітей та стану виплат згідно чинного
законодавства.
6. Мостиській комунальній центральній районній лікарні ( Б. Пелиньо):
6.1. Закріпити за дітьми дільничного лікаря та здійснювати диспансерний
нагляд за ними в разі потреби
6.2. Забезпечити дітям двічі на рік проходження медичного огляду.
6.3. Надавати службі у справах дітей Мостиської райдержадміністрації щорічно
до 20 травня звіт про стан здоров'я дітей, дотримання батьками - вихователями
рекомендацій лікаря.
7. Відділу освіти Мостиської райдержадміністрації (В. Чернега):
7.1. Забезпечити дітям право на здобуття освіти, а у разі потреби - забезпечити
індивідуальне навчання.
7.2. Надавати службі у справах дітей Мостиської райдержадміністрації щорічно
до 20 травня звіт про рівень розвитку та знань дітей, наявність в сім'ї необхідних умов
для здобуття освіти, позашкільну зайнятість, участь батьків-вихователів у вихованні
дітей.
8. Мостиському РВ ГУМВС України у Львівській області (О. Сушко) надавати
службі у справах дітей Мостиської райдержадміністрації до 20 травня щорічний звіт
про відсутність проявів асоціальної поведінки з боку дітей-вихованців та батьківвихователів.
9. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови
райдержадміністрації С. Матиса.

М. М. Мартин

