
r! 'rеМЦ__ШlУ ,[аr.ц м. кам,янка-Бузька
,/{

-"-Ц!/r;афу

yKPAIHA

КДМ, ЯНКД-БУЗЪКД РДЙОННД ДЕРЖДВНД ДДМII IIСТРДЦIЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Про вuвеdення прuйомноi
Dаmмнu (особu iз чuс.па diппей,
сwрim) Собенка Тараса
Сmепановuча, l9.02.1999 роryу
нароdнсення, з прuйомноi ciлt'i
Горбаmюко В.В. mа Горбаmюк
г.€.

вi,,rповiдно до cTaTTi ]] Закону УкраТr,rи <rIIpo MiclIcrli .'lt-'ir,r, ,j:: ,

адrчliнiстрацiТ>, статтей 6, |2 Закону УкраТни <I1po забе,зtIitiсrlilii

органiзаЦiйно-правових умOВ соцiального захисту дiтей-слrlliз 
,lа ,liii,:l,i

позбавлениХ батькiвського пiклування>>. tIостанови KaбiHe,гy,|r,liilicrpirl

УкраiьrИ вiд 26.04. 2002 Jф565 uПро затвердх(ення Псlложення ilpo i,pI{iii]}1tI)

cibt't{э>, (iз змiнапли та доповнеrlнями) ,та постановLl ltабiгlе,л,ч lчriiнi;,цliв

УкраТни вiд З1.01.2007 Jф8l кПро затверцження ГIорядку ltpl,!зliaLleltli;,i j

вLlпJtатИ державноТ соцiальноТ допомоги на дiтей-сирiт та ;tiTeit, позбав;lеitl,tх

батькiвськоt.о пiклування, грошового забезпечення батькам-вихозitтс]lя,л't i

прийомнлtм батькам за налання соцiальних послуг у дитячt,lх бу,rиjiiiа,,t

сi,vейного тиру та прийомних сiм'ях за принципом <<грtlIlri лy:,о,]],,l,,
дI,IтиноIо)). враховуюч" au"uy Собенка Тараса Стелановt,','il Biit :],{}{,r,:t)il,

довiдку JIьвiвського виIлоl.о проrРесiйног<l ),ttиjiлlilIа тсllэi-iв-iii r;r сt]lсlli,l ilt_}С,'{" i

вiд 19.06.20l7 J\I!r49l. висновок KoMiciT з питанЬ захtlс,tу ilpai1 :i,i,1,IittjlJ

оайдержадпriнiстрашiТ вiд 26,06,20 l 7 Nс"с/9:

l.Вивести з 0З.07.20l7 Собенка Тараса Степановича, l9,U]"l'ii/9 lit:,,;"

народжеНня, особУ з числа дiтеrl-сиРir-. :з чисЛа прийtlмнlrх lii,геЙ ttpliйiitiilt,'i'

ciM'T Горбатюка Василя Васи-цьоuоrчu,га Горбатюк Галиtlи CBl,eH i Bt lit,

2.Слухсбi ,V cl]paBax дiтей райдержадмiнiстрацiТ ( t.7Щякiвнич):

2.1.Забезпеt{и].и перелачу ,,р"йоr,,,,имtt батькамL{ Горба,гrоtttl,", вlс11.".,1'

IJасильовиLIем та t"орбатtок Галиноlо t]вl,еtiiвною докумеFltiв ta 
i:l.,]] :",1,1

речей собенку 
-IuрЪ.ч ст.епансlвl4L{у у гlРИСlvr-tttlСТi ГlРаlti}JL{ИКi-. !)lii}i'li]ir'')]'i'}

u*,,rlry .orii*ro.,"x слу,лб д;iя ciM'T, iriг,:Й ia i,лil,'tс;дi



2.2.ПроiНфорrrl,ватИ вiддiЛ освirИ райдер;кадмiнiстрашiТ (t}.lioB,riL{()j.
КаМ'ЯНКа-БУ'ЗЬКий ВП ГУНl1 у Львiвськiй областi (I.Пiдлуlкниiл). Kэtl',{}iKi]-
БузькУ центра.lьну, районну лiкарrlю (О.Кова,тьчук), про виведення Собенка
Тараса Степанови,tа з прийоtиt,tсli' сilи'Т [-орба,гiока Васи;lя Bact.t-ii,t)Ijljii.| ilt
ГорбатюК Га,тини Свгенiвни. яка функшiонус за адресою: се,ч() i)1.;iirrцi
Кам'янка-Бузького району ЛьвiвськоТ областi,

З.УПРаВЛiНню соцiального захисту населення райдерiкадмir-riсr,р;iiti)'
(А.ЗаГайКО) З 03 .01.20|1 року припинити виплату державноТ соцiаtьноl'
допомоги на Собеrlко Т.С. та грOluOвого забезпечення щодо Hbot-o llpltiitlrti:t;i
MaTepi Горбатюк Г.С.

4.ПРИйоп,rним батькам Горбатюку Василю ВаЬильовичу та [-орбаi ior,,

галинi Свгеrriвнi забезпечити гrостiйнi контакти Mi;k прийомнок) дlлt,гиtiок)
СОбеНКОм Степаном Степановичем. 2S.09.2000 року народження, т,а йоl,о
РiДНИМ бРатом Собенком Тарасом Степаtrовичем. в тому чис"lli лисt}ваtiitri,
телефоннi розмови. перiодичнi зустрiчi.

5.Службi у справах дiтей
необхiднi змiни у логовiр про
tIроживання у прийомнiй ciM'i

j.

райдержадмiнiстрацiТ (i.Щякiвнич) BtlecTrj
влаштування дiтей [Ia виховання ,ia спt,,tьi-lе

вiд l9.05.2008 року.

6.Контроль за виконанням розпорядження покласти i-Ia застчпника г(l"l11113ц
J

райдержадмiнi

Голова В.I.Кирилич
ffiжЕ

fu".ж*


