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Про влаштування в дитячий будинок
сімейного типу до батьків-вихователів
Бучми М. М. та Бучми М. Й.
на спільне проживання та виховання дитини,
позбавленої батьківського піклування,
Олійник Ольги Володимирівни, 16.07.2013 р. н.

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 30.09.2013 про їх бажання виховувати дитину із сім'ї
Олійників, з метою забезпечення захисту законних прав та інтересів дитини,
поширення сімейних форм виховання, зокрема права на виховання у сімейному колі,
розглянувши рішення комісії з питань захисту прав дитини Мостиської районної
державної адміністрації від 02.10.2013 про можливість влаштування дитини в
дитячий будинок сімейного типу Бучми Марії Михайлівни та Бучми Михайла
Йосиповича, з урахуванням того, що:
громадяни України Бучма Марія Михайлівна, 06.04.1970 року народження
(паспорт серія КА № 636642, виданий Червоноградським МВ УМВС України у
Львівській області 24 листопада 1997 року), та Бучма Михайло Йосипович, 26.07.1963
року народження (паспорт серія КА № 636641, виданий Червоноградським МВ
УМВС України у Львівській області 23 грудня 1997 року), які проживають за
адресою: Львівська область, Мостиський район, с. Пнікут, вул. Миру, 220, бажають
взяти на виховання малолітню Олійник Ольгу Володимирівну, 16.07.2013 року
народження;
дитячий будинок сімейного типу Бучми Марії Михайлівни та Бучми Михайла
Йосиповича створений розпорядженням голови Мостиської районної державної
адміністрації від 28.01.2013 року № 17. В дитячому будинку сімейного типу
виховуються діти-вихованці Кушик Лілія Антонівна, 12.10.1998 р. н., Олійник АннаРуслана Олегівна, 22.05.2003 р. н., Олійник Анастасія Василівна, 27.06.2005 р. н.,
Олійник Дмитро Павлович, 09.11.2009 р. н., Олійник Іванна Павлівна, 04.07.2011 р. н.,
Олійник Ігор Павлович, 07.06.2012 р. н., та рідні сини Бучма Орест Михайлович,
20.12.1998 р. н., Бучма Григорій Михайлович, 12.02.2008 р. н.;
Бучма Михайло Йосипович - пенсіонер МВС, має середню спеціальну освіту,
матеріально забезпечений, не судимий, має власних дітей Бучму Ореста
Михайловича, 20.12.1998 р. н., Бучму Григорія Михайловича, 12.02.2008 р. н., за

станом здоров'я може бути батьком-вихователем,

пройшов курс підготовки

прийомних батьків та батьків - вихователів у Львівському обласному центрі

соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді та отримав рекомендацію щодо включення
до банку даних потенційних батьків-вихователів;
Бучма Марія Михайлівна - домогосподарка, має вищу педагогічну освіту,
матеріально забезпечена, не судима, має власних дітей Бучму Ореста Михайловича,
20.12.1998 р. н., Бучму Григорія Михайловича, 12.02.2008 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 та отримала рекомендацію щодо включення до банку даних
потенційних батьків-вихователів;
Олійник Ольга Володимирівна має всі правові підстави для передачі на
виховання та спільне проживання до дитячого будинку сімейного типу:
- акт про дитину, покинуту в пологовому будинку, іншому закладі охорони
здоров'я, або яку відмовилися забрати батьки чи інші родичі, про підкинуту чи
знайдену дитину від 17 липня 2013 року;
- відомості про батька дитини Олійник Ольги Володимирівни, 16.07.2013 р. н.,
записані згідно з ч. 2 статті 135 Сімейного кодексу України відповідно до інформації
відділу державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційної служби
Бродівського районного управління юстиції Львівської області (розпорядження
голови Бродівської райдержадміністрації від 18 липня 2013 року № 254 «Про
реєстрацію народження дитини, покинутої в акушерсько-гінекологічному відділенні
Бродівської центральної районної лікарні»);
Олійник О. В. перебуває на первинному обліку в службі у справах дітей
Бродівської районної державної адміністрації, зареєстрована за адресою: село Дітківці
Бродівського району Львівської області. Ольга є вихованкою Комунального Будинку
дитини № 1 м. Львова для дітей з ураженням центральної нервової системи та
порушенням психіки, майна не має, може бути усиновлена, анкета заведена;
Олійник Ольга має рідних братів і сестер: Олійник Анну-Руслану Олегівну,
22.05.2003 р. н., Олійник Анастасію Василівну, 27.06.2005 р. н., Олійника Дмитра
Павловича, 09.11.2009 р. н., Олійник Іванну Павлівну, 04.07.2011 р. н., Олійника Ігоря
Павловича, 07.06.2012 р. н., які влаштовані у дитячий будинок сімейного типу за
адресою: вул. Миру, 220 с. Пнікут Мостиського району Львівської області до батьківвихователів Бучми М. М. та Бучми М. Й., Олійника Сергія Олеговича, 10.06.1996 р. н.
та Олійник Марію Олегівну, 27.03.1999 р. н., які є вихованцями приватної організації
«Приватний дитячий будинок «Благодать» :
1. Влаштувати з 18 жовтня 2013 року Олійник Ольгу Володимирівну,
16.07.2013 року народження, на виховання та спільне проживання у дитячий будинок
сімейного типу Бучми Марії Михайлівни та Бучми Михайла Йосиповича і покласти
на батьків-вихователів персональну відповідальність за життя, здоров'я, фізичний і
психічний розвиток дитини.
2. Юридичному відділу 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 18.10.2013, укладеної між Мостиською
районною державною адміністрацією в особі голови Л. С. Збитковського та
батьками-вихователями Бучмою М. М. та Бучмою М. И.

3. Службі у справах дітей райдержадміністрації (Г. Михайлюньо):
3.1. Забезпечити передачу батькам-вихователям Бучмі М. М. та Бучмі М. И.
документів на дитину, позбавлену батьківського піклування, Олійник О. В.,
16.07.2013 р. н.
3.2. Здійснювати контроль за умовами проживання, виховання малолітньої
дитини в дитячому будинку сімейного типу.
3.3. Готувати щорічно до 28 жовтня звіт про стан утримання та розвиток
дитини 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 18 жовтня звіт про виконання плану соціального супроводу дитини та сім'ї.
5. Управлінню соціального захисту населення райдержадміністрації (Б. Гачак)
здійснювати призначення і виплати державної соціальної допомоги на дитину і
грошового забезпечення матері-виховательці щомісяця до 20 числа у межах видатків,
передбачених у державному бюджеті.
6. Мостиській комунальній центральній районній лікарні (Б. Пелиньо):
6.1. Закріпити за дитиною дільничного лікаря та здійснювати диспансерний
нагляд за нею в разі потреби
6.2. Забезпечити дитині двічі на рік проходження медичного огляду.
6.3. Надавати службі у справах дітей Мостиської райдержадміністрації щорічно
до 18 жовтня звіт про стан здоров'я дитини, дотримання батьками - вихователями
рекомендацій лікаря.
7. Управлінню освіти, молоді та спорту Мостиської райдержадміністрації
(В. Чернега):
7.1. Забезпечити дитині право на здобуття освіти, а у разі потреби - забезпечити
індивідуальне навчання.
7.2. Забезпечити щорічне оздоровлення дитини на пільгових умовах.
7.3. Надавати службі у справах дітей Мостиської райдержадміністрації щорічно
до 18 жовтня звіт про рівень розвитку та знань дитини, наявність в сім'ї необхідних
умов для здобуття освіти, позашкільну зайнятість, участь батьків - вихователів у
вихованні дитини.
8. Мостиському РВ ГУМВС України у Львівській області (В. Драчевский)
подавати службі у справах дітей Мостиської райдержадміністрації до 18. жовтня
щорічний звіт про відсутність проявів асоціальної поведінки з боку дитини-вихованки
та батьків-вихователів.
9. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керівника апарату
оайдеожадмініегоації О. О. Сухого.

Л. С. Збитковський

