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клN4,янкА-Бузькл рАЙоннА дЕржАвнА АдмI L{IC,T,P,\l il "rI

розпоряджtrння l l,,'f f /,/;J ! lJ/,,,,./r,ч rl/./Vt,? 
Ybrt ti i,,t' dt;/l 

,i..clr !' м. кам,янка-Бl,зька х,, jl2l ч/ l f / /а,/

Про влашmування на спLlьне
вuховання mа про)tсuвання
dumuнu, позбавленоi
баmькiвськоz() пiюtування Сербiна
Анdрiя Васullьовлtча, 24.01.2004
року нароdlrcення, у прuйоtпну
сi-ч'ю Гербu В.П. mа Гербu М.Д..

Вiдповiлно до Закону УкраТни <<ГIро мiсцевi дерNtавrлi xz]Nliili;,il"ti-ii,',,,
(-,т.ст. 6, l2 Закону УкраТни uПро забезпечення органiзаrtiЙгrо-праiвtii,|iJ.\ _\1:\1ri|r

соцiа,пьного захист), дiтей-сирiт ,гti дir,еi:l. llo,збaB;lcttt.tx ijllli,i,]]Jl]i,li.;;r)
ltiK,lvBtit-tTtяl>. постанOв Кабiнету MiHicтpiB УкраТни вiд ]0.U4..:t}{).-] "i1l.ir1_,

<<I lpo затtsердження Положення про прийомну сiм'ю>, iз зцliiiurt;i jil

доповненнями, постанови Кабiнету N{iHicTpiB YKpaTHll вiд ji.()].)"{l{}7 }l,Bi
<<l-ipo затвердження порядку призначення i виплати державноl' ,Jiliii.r-;-i,titil'

допомоги на дiтей-сирiт та дiтей. позбавлених батькiвськtiго гliк_Ivi*:tli}iя,

грошового забезпечеrtня батькам-tsи.\a}Еа,tеilяN4 i liрийомниьr б;ii 1.1i.i,,,,i ]ii

налання соцiальних посJIугу дитячих будинках сirurейного типу I1_1 lI},lrriIt)\Illi1-\

сiм'ях за принципом <<грошi .ходять за дитиноiо)), реко]\1елллацii' -lil]iiii]lt-i,t\i.jiii

обласнсlго центру соцizutьних служб для ci,r,l'T лiтеЙ та мо,'Iодi irро l:tii.'iir.;Lii:ii]:'i

ло банкУ даних потенцiйних прийомних батькiвiбатькiв-lзиховii-[,с,riiв. .-t.t_l;,;i,lii;i

про проходження Програми lti;tвиIцеiIня квалii}liкirrtiТ rlрийол:ltil>. illt i ;, j.i;; 'l'll

батькiв-вихователiв Bi;l l 2.08.]01j Лg7-+(l. ,з,.Lяв14 l'ерlби Васrt;tя I Ic illl.iil;l,iii ; ,l

[-еllС_lи N{арiТ rЩrлитрiвни вiд l9.06.20l7. розг;rянyвIllи рiшеttriя Kirblic:il' i i j:i"i,lli:.

захисту праВ LLитинИ Кам'янка-БузькоТ раЙдерiкадь,riнiстрацir' вiд ]0"i){l.]|r j l
ilро моiкливiс,гь влашl"гування в прийомнл сiм'ю Герби Васи"rя llciiltltrlilj;i i;i

i'ерби MapiT fiми,грiвни. дитини" позбавленоТ батькiвсlькогсl гlit;,i__r,Batiilli.

Сербiна Анлрiя Васtзльовilче, ]-,}.()i 2(.)0/+ рок}' HaP()Д/KL'iti;>l. lial,t'яIlhii"ii', il i, i

районна держаtsна адмiнiсз:раitiя вi,дзлtачас. Ll{O гро]\{а.llri}{1,1 YiipltTгtl: i cl-,i_,:i

Василь Петрович, 1 5.0 1 . i 9Г;_5 рок}, нароi{я(еtiня. ,(ttаспор,г серiя hiij jii:ll l]l,; '-

виланий Кап.л'яilка-Бirзьки ji PL] }/l,'IВС] },i краТгrи }, .|lbBiBct-r,:iii riLl.;tli,,; ;

] i .0Зл]0()i ) та Г'ерба Dчlарiя flr,tlt,г1,.iвiла ] t ()j . i',}ti5 pi}K), i,:ii}po.i;Kc;iii!, , IriiIlit]i]l

серiя KI] ]Ёб4]877 t]иланLlй liаr,l'яlttс;l-}1,1зi,r(лlr\'i [,I] y'h,Illi_'\'i,;1lil'iiil:



Львiвськiй областi 21,0З.200l). якi зареес],рованi i проживаrоть за адресо}t}.
село Полонична Кам'янка-Бузького району ЛьвiвськоТ областi баиtають взяти
на виховання малолiтнього Сербiна Андрiя Васильовича, 24.01.2004 року
народження.

Прийомна сiм'я Герби В.В, та Герби М.Д. створена розпоряjlitiенIlя\,l
голови Кам'янка-БузькоТ райдержадмiнiстрацiТ вiд l6.1 l .2007 Л9б]0 <<I1;xl

створення прийомноi ciM'i i передачу Тй на виховання та спiльне ItpoiкtitsaIliJя

дiтей-сирiт: Буркутбасву Тетяну BiTa.riTBHy, 199-S рок), Ilapojl)IicIi}lr].
Буркутбасву Юлiю ВiталiТвну, l997 року народження, Бурку,тбасва i{-]pi;r

Вiта,тiйовича. l999 року народження). В прийомнiй ciM'T вихOi]\t{)l-i,сii.
Буркутбасв }Орiй Вiталiйович. l999 року народження, ,га Ш,гуллер (-l.rег

Юрiйович, 200З року народження.
Герба Василь Петрович на даний час не працюс, веде домашFI€- пiдсобне

господарство, займасться вихованням прийомнlлх дiт,ей: Бурку,гбасва iОрiя
Вiталiйовича, l999 року народження, та Штуллера Олега [Орiйовича. ]00_]

року народження, матерiально забезпечений. не сулимий. :]а станом ,]ilороi]'я

може бути прийомним батьком, пройшов курс пiдготовки прийомнtлх баr'ькiв

у Львiвському обласному чентрi соцiальних служб ciM'T. для дiтей Ttr молодj
,га отримав рекомендацiю про включення до банку даних по,геtlttiйittlх
прийомних батькiв/батькiв-вихователiв, довiдку про прохоiliкенt{я Пpot'p;irti,t

пiдвишення ква-.liфiкаrriт прийомних батькiв та батькiв-вихова'ге;iiв вi.ц

2] .|, |.20l 5 J\ъ746.
Герба Марiя ffмитрiвна на даний час не працюс, веде домашt{с lliдсоСlне

господарство, займасться вихованням прийомних дiтей: Бу-ркутбасВzr iОРiЯ
Вiт,аrriйовича, 1999 року народження) ,га Штуллера Олега [Орiлiовича,. ]()i)З

рокУ народження, не судима, за станом здоров'я може бут:и прийоivtноrсl

матiр'ю, пройшла курс пiдготовки прийомних батькiв )/ jlbBiBc:bKtll,ti,

сlб;lасноплу чентрi соцiаqьних слуi*tб для ciM'T. дir,ей Та l"1О,'{0дi т,а отllи\l:i,,l3

рекоменДацiЮ прО включення до банку даних потенцiйitlих liрийомtt;,tх

батькi в/батькiв-вихователiв, довiдку про проходження Програлr и п iдв1,1 itiе ij i l я

квалiфiкашiТ прийомних батькiв та батькiв-вихователiв вiд 2].1 1 .20l 5 лГ97,}б

Сербiн Дндрiй Васильович, 24.01.2004 року народжеFIня. мас BcI Il}]aIJOlJl

пiдстави длЯ передачi на вихованНя та спiльне про}киваIIr{я .y гlDtlitorttli,

сiм'ю. I\4атИ дитинИ Сербiна Наталiя ВалерiТвна вiдповiднс_l до 1riutсlt;tи
Кам'янка-Бузького районного суду ЛьвiвськоТ областi вiд 04.05.20l i , сllраtза

Jty2-725l2011, позбавлена батькiвських прав. Батько записаний вiдп,.lвiдijO t]()

cTaTTi l35 Сiмейного кодексу Украiни (Ви,гяг з !ержавного ресс,гр\, ab.,i,iil

цивiльного стану громадян про ре€страцiю народження вiдповiдно .цо r_:Tar"l сй

|26.|33,135 вiд 16.09.2009 }1,900001.+з10-53 вiд l6.09.]009). C'epбiir.,\ii.;;lili

Васильович,24"0l .2004 рокУ НаРОД,кеНня. перебувас на ilервиtlI{i,\l\ .),,,.:],;i

слуiкби у справах дiтей Кам'янка-БузькоТ райдер,кад,vriгtiс,гllаiii'i"
заресстрований за адресою: село PeMeHiB Кам'янка-Бузьксlг,сl 1lайilt,i",

ЛьвiвськоТ областi. може бути усиновленийt., [{а даний L{ac персбувас hil

повноN{у державному забезпеченt-li у Лопатинськiй спешri-i,llьtliii

загальноосвiтнiй школ i -iH,l,epHaTi.

ВiдомосТей прО братiВ r:u...r"Р Сербiна A.I].y службi у спрi}вах,tiiеЙ

райдерiкадмiнiстрацiТ немас.



Враховуtочи вишенаведене. з N{еl,ою захисту гIрав -la iHTcpcciB /il,]li,lit}i,

rlозбавленоТ батькiвського lliклуваttня Сербiна Анлрiя . 
Васильо[JI,1Liа,

2:1.01.2004 рокУ народжеНня. зокрема. права на виховання у clМeиHo\,l\,Ko"Ili:

l. влаштувати з 03.07 .2,о17. сербiна дндрiя васильовиЧа, ]-i,(ri ]{)(]]

рокУ народжеНня, на виховання та спiльне проживання в прийоr{н}, cir,t'Kl,

Г.рЬ" Василя Петрови.lа та Герби l\llapiT 2]мl.r'рiвни. i lloK:tac,I,tt iia llll\

персона-цьну "iдпо"iдальнiсть 
за життя, здоров'я, фiзичний 

,га tlсихiчtiиiл

розвиток дитини-
2.СлУяrбiУсПраВаХдiтейрайДержадмiнiстрацiТ(I.Щякiвнич):
2.I. пiдготувати проект, додатковоТ уголи про влаштування дитI,jнl4 il;1

вI,Iховання та спiльне проживання в прийомну сiм'ю мiж Кашt'яt]ксi-Бt':]i,},t)tt',

райдержадмiнiстрацiсЮ В особi головИ ,га гlрийомtнимлt баrькаr,tлt l'cilбt.)i,,l

ъu."rr.* Петровичем,Iа Гербою I\{арiсю Щмитрiвrrою;
)-.2. ПередатИ прийомниМ батькам пакет документiв на rrрийоьiнч

дитину;
2.З. Здlйснювати

у прийомнiй ciM'i;
конТролЬЗаУМоВаМиПрох(ИВанНяТаВИхоRаНllяilt1].l.{lltl

2.4. Готувати щорiчно до

дитини у прийомнiй ciM'i.
03 липня звiт про стан утримаIlня l розви loli

3. районному це}Iтру соцiальних слl,iкб д,jIя сiм,i, дir,ей l,a rtt1_1,,l li

'n уi"ъl';l.'.ч"'" з 0з .0].20|] соцiальнлtй супр<lвiд сербiirа ,\,В, j,

прийомНiй ciM'T та надавати комплекс послуг, спрямованих на сIi]()llэii}{,i

належних умов функшiонування прийомноТ ciM'T,

З.2. Забезпечити подання службi у справах дiтей райдерiкадм1},tlс'гра,.1l' '"
0l липня звiт trpo виконання планУ соцiатtьного супроводу ди,Iиl{и I,a ci}l i,

4. УправзriннЮ соцiальногО захистУ населеннЯ райдер*са,tлtiiriс,гр,iilii'

(А.Загайко):

4.1.ЗабеЗПеЧитИПрИзнаЧенняiВиПЛаТУДерЖаВноТсоцiа;rьноТдоtitлпlОГi'iIlit
прийомну дитину, грошового забезпечення одному з прийомних ба,гьi<ir;,

щомiсяцЯ дО 20 числа, У межаХ видаткiв. передба.lенрlх )' .lepliiltsti,,)\1\

бюдiкетi:

,4.2" щоrчriсячно до 20 чис.]lа iнфорлrувати с;rу;кб.ч ]/ cilllat]iix ;il l,c},t

райлерхсадмiнiстрацiТ про здiйснення вигlJlа,г;

zl.з. Забезпеч}вати шорiчне оздоровлення прийомнот дитини на гti,tьг,овltх

умовах.
5. Кам'янка-Бузькiй центра,qьнiй районнiй лiкарнi 1 С,Коваilьч},iс ):

5. l . Закрiпити дiльничного лiкаря за приliомною дитин:Y 
.,.

5.2.ЗабеЗпечитИ прохOдження приЙомIiо}О ди'иноЮ двi,li riа pil< \1e-il4Llill,i,"

оглядiв;
5.З.ПодаВаТисЛУжбiУсПраВаХдiтейра.йдерхtаДМtнlс.грацll

ruорiчнлrй звiт про ..,nr, .оьров,я прийомнот диTи:llи, дот,римаllня

бат,ьками рекомендаLil},! -пiкаря,

6. Вiддiлl,ч освiти райдерiкадплiнiст,рацiТ 
(B,KilBTa",to):

.,tcl [t1 ;iиtttзяi

гt р il it O,ri i t i,l rt ,,t



6.1. Забезпечити право дитини на здобуття загаJlьноi середньсli освiти. ai ч

разi потреби - iндивiдуальне навчання:
6.2. Подавати службi у справах дiтей райдержадмiнiстрацiТ до 0l jlиllttя

шорiчниЙ звiт про piBeHb розвитку та знань дi,I,ей. наявнiсть у гlих ttlKi.tbHilt,il
ОJягy та шкiльного приладдя. сисitr]\!а]и.ttзiсть вiдвiлl.,tзаitгtя _\1,1t-it,i]з I.1

свосчаснiсть i якiсть tsиконання Jомашнiх завдань, вiдвiлуванrrя дlTt,rttl
гурткiв. секцiй. позашкiльних заходiв. участь прийомних батькiв \, Btt_чtlBlrHtti

дитини.

]. Начальнику Кам'янка-Бузького ВП ГУНП УкраТrrи у, Львiвсlькiй
областi (l.Пiдл)zжному) подава] и службi у справах .,ti,lr,li

райдержадмiнiстрацiТ до 0i липilя tцсlрi.lg"п", звir, гlро вiдс1,,rнiс,l,ь il;ltlя;llitl
асоцiальноi поведiнки з боку дiтей, якi виховуються в прийомrriй ciM'T тa зi
сторони лрt.tйомних батькiв.

в.

голови
Контроль за ВИКОНаННЯМ РОЗПОРЯД/КеННЯ ПОКЛаСТИ На ЗаСl'\'ГlililI\il

раЙдер;кадмi iT }4.Ir4азяра,

Гсrлова В.l.Кирилич
ffimý Ф-/ -'."а

а-"жW


