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N tlЦ Иtбц"| lo/{ |оry. rui. Кам'яlrка-Бузька уr, lpy 1ps - р/ /ttd-J---

4. Район*rомУ iiентjоУ С.:,Зтligдбнrа:,, *лу;кб дJ]я ciM'io
(О"Кравешь) здiйсцити cotlia;lb*l*: iнсгlе;*туЪurr*о та в разiкомплекс г{GL]луг,

5. УПJЭавлiнню C+Liii:-lb-jt, -;. _ia},.1::T,,, Flасе.пэЁiii;q
{А.Загайкс):
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клh4,янкА-Б уз ькА рА iiоннл дЕр}f{Ав нА Адчllнiс трлцiя

Про всmановлення пilаtування HBd
dumuною-сароmою

ВiдповiднО дС q:l:,.cT ]:,j,_]. 2,4rь, ;:,46 {,]iрте;.iного кодексу УкраiЪи,
СТ.СТ.61,6З [{ивiлъного лсод;:i{.*l YKpaiHr,:, Закоя},УкраТни,#ро,i.u.ui
лержавнi адlrцiнiстрацiЬl" сз,":;,,1:-6" l .: .jar,;ciH_v УкраТнр; <illpo забезгtечеьiня
органiзацifrно-правови>i "r'n4oir соцiа;тьяол.о захисту дiтей-сирiт та дjтей,позбавлених батькiвс-ъког,о ]liliлчвання;.,. гIостанови Кабiнету MiHic,rpiB
УкраrЪи вiд 24 вересня 2008 }:}ок_li ЛЪ$tiо rз[Титання дiяльностi органiв otliKla та
ПiКл5,вання, пов'язано;' iз ЗаiiиiТСlyf гjрав дитиLlи>>, згiдно розпорядженняКам'янка-Бу.зькоТ pal'1olrrToТ Дi]i;iilзЁýС}I ;i-дMiHicTpamiT вiд 02 

".рЪ"" 2а17 рокуJф285/G2-08l1i <<Поо чад,]нi],i l;l-i-Г},'i]: ДлtТ],;,НИ*сирOти)), висновк1. слrrжби Усправах дiтей Каья'янк:а-ý,iзы ";,l Еаr*дtеt;;l,:ал:п;iнiс,траiliт вiд 1з червня 2а17 рок},fm57, розгJIянувIIJи заяз_v b43,;l;-,ir.K t{,ат;"рitцлi Сепаенiвни вiд ]Ъ черв}iя 20|7
року Т3, З Ivt€тою tтолiтliiiеНая arl'aiЗi]B:{]jjil дiтей-сиlэiт та дiтей. позбавлених
батъкiвськсг() пiклr/ваlзц_я. :]:jЁi:]ЗilсЧ,iii:;-iý натiбi.iьш поЕного захис-г}, 1х
iHTepeciB:

t, IТРИЗНаЧИТИ \'[1'lP:aK i'.;i,i,*i:ra;-t;,- {]eý,]eFTjBH],, \g72 року народжlеFrня.
пiклува-чьникоii,i над Fiell;.}Biit-},l:l'ill-,l-],:ю -ll*fji,rit-_воrо rlilзноrо Еолодимирiвl+ою, 2i.
грудня 200i року riapФjlж.etiня.

2. Зобов' язатрi Мудр** }i,; t,":j;;aHr; {_.::nte;-tiBнy ýиховYвати ЛебедевУ д"lнУ
Володип,tирiвну" 2i грулня 2isl,_Эj .rоК\/ l19.Di]дж8fiня,пiкл5rв атися про iT здоров'я,;lсихiчний cTai{l *iзичl+liiа i 

"i',,,.,i,cjзii2l.-t ],],1-1lзвиток, готувати до самостiлiного
ilti{ття_ забезпечуватi{ iй лог;ц";,-, i .'ТlКl,в:iliЁ{.я_ отворити Ha(e}iiHi побчтовi yMoBtr,
в)t{иват,и заходiв Д0 ЗаЕйlСт1; ц;зз];lьчи]{ ilpaз та iцT,epeciB пiдопiчноi ди-гитLр1,.

З, Слркбi у, сllрава.я- .цiте-й l_';;liiДерr;,iа,лli,яiнiстраrtlТ 1l.Д"пiвнич,1 здiйснюваттт
контролЬ за },t{ов&Idг. iiоi]]::i] jB;lцP.,ii la вихсtsанЕяý{ дIiтинLl .Ез ci,lt'T
пiклуваlьЕiика,

ДlТеи Та 1lO_-lr.)_:iI

IIoTpe0I] ц.:iдав;лти

р арiдерlкаллл i н i с,iраl,t iT
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VOVA
Підсвічування

VOVA
Підсвічування

VOVA
Підсвічування

VOVA
Підсвічування



5,1. ПризначитИ 1 вип;iачуtsат}{ державну соцiаJIьну допомогу на дитину-
сиро,гу;

5.2. Забезпечувати дитину rriоэi,Iнитvt пiльговим оздоровленням,
6. Головному лiкарю районно? централъноТ лiкарнi (О.Ковальчук):

6,1. Забезпечити проходженьjя двiчi на pik дитиною медичного огляду та

здiйснення диспансерного нагjlяд.\,за нею у разi потреби;

6.2. Подавати с.Jlyжбi у ci:p;aBax дi,-rс.,й до 01 сiчня шорiчниЙ ЗВiт ПРО СТаН

здоров'Я дитини, дsтри]л.а]+ня t ilt"-i.,ZВаJ"]ъi]л4!;Фм рекоъ{ендацiй лiкаря.

7. Вiддiлlz освiти раi,,держ:алrtiнiстр,аrлiТ iВ,Ковтало), забезпечувати право

дитини на здобуття загаjIьнст q:э;эедньот освiти. а у- разi потреби забезпечення

iндивiдуального навчанЕя"r,а iн.опiчflо, Iio fi1 сiчня" подавати службi у справах

дiтей звiт про piBeHb roс}зtsиткl/ 
,га знанъ ДI,1l]ИНИ, наявнiсть шкiльного одягу та

шкiльного приладдя, систеhdа.тI,tчне вiд:liлування ypokiB та свосчаснiсть i

якiстЬ виконанНя доN4аlэirtlх з,,;в:,,Энь, вiлвiдуваннЯ дитиноЮ гурткiв. секцiй,

позашкiльних захсдiв"iчасть t, iклvвальнrj ita у вихованнi дитини.
8. Нача-,tьнику Ка,rд'янкаi-Е,",зького вгl гунпУ у Львiвськiй областi

(i.ПiллуЖний) щорiчно до 0-i сiчня пOдаЕати службi у справах дiтей звiт про

вiдсутнiсть проявiв асоцiальнот г.оведiнки з боку пiклувальника,дiдопiчнот.
9" Ко онаFIняr./j :ацого i],сзllорядження г]окласти на заступника 

"

голови iT &,{.iv{азяра"

В.I.Кирилич


