УКРАЇНА
МОСТИСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
і лиетадада 2014

Мостиська

№ ЗШ

Про вибуття Домашина Андрія Миколайовича,
04.01.2010 р. н., з дитячого будинку сімейного типу,
який знаходиться за адресою:
вулиця Миру, 214, село Пнікут
Мостиського району Львівської області

Відповідно до Сімейного кодексу України, Цивільного кодексу України,
Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», п. 27, п. 30 Порядку
провадження органами опіки та піклування діяльності, пов'язаної з захистом прав
дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня
2008 року № 866, постанови Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2002 року
№ 565 «Про затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу»,
постанови Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 року № 81 «Про
затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги на
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення
батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих
будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за
дитиною», беручи до уваги висновок виконавчого комітету Стрийської міської ради
Львівської області про можливість передачі дитини Домашина Андрія Миколайовича,
04.01.2010 р. н., для подальшого виховання матір'ю Домашиною Іриною
Олександрівною від 16.10.2014, рішення виконавчого комітету Стрийської міської
ради Львівської області від 30.10.2014 № 251 «Про втрату статусу дитини,
позбавленої батьківського піклування, Домашином Андрієм Миколайовичем,
04.01.2010 р. н.»:
1. Припинити перебування з 5 листопада 2014 року у дитячому будинку
сімейного типу, який знаходиться за адресою: вулиця Миру, 214, село Пнікут
Мостиського району Львівської області, Домашина Андрія Миколайовича,
04.01.2010 р. н., у зв'язку з втратою ним статусу дитини, позбавленої батьківського
піклування, та передачею його до матері Домашиної Ірини Олександрівни.
2. Службі у справах дітей Мостиської районної державної адміністрації
(Г. Михайлюньо) та Мостиському районному центру соціальних служб для сім'ї,
дітей та молоді (С. Занько) забезпечити участь своїх представників при передачі
матір'ю-вихователькою Матисік Геленою Фадеївною дитини Домашина А. М,
документів дитини та особистих речей.

3. Управлінню соціального захисту населення райдержадміністрації (Б. Гачак)
припинити з 5 листопада 2014 року виплату матері-виховательці Матисік Г. Ф.
державної соціальної допомоги на Домашина А. М. та грошове забезпечення.
4. Юридичному відділу апарату Мостиської райдержадміністрації
(Н. Сатурчак) та службі у справах дітей Мостиської районної державної адміністрації
(Г. Михайлюньо) у зв'язку з вибуттям Домашина А. М. з дитячого будинку сімейного
типу підготувати проект додаткової угоди від 05.11.2014 про організацію діяльності
дитячого будинку сімейного типу за адресою: вулиця Миру, 214, село Пнікут
Мостиського району Львівської області, укладеної між матір'ю-вихователькою
Матисік Геленою Фадеївною та головою Мостиської районної державної
адміністрації.
5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови
райдержадміністрашьМ^юа Р. С.
Голова райо
державної

М. М. Мартин

