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КАМ,ЯНКА-БУЗЬКА РАЙОННА ШРЖАВНА АЛ4IНIСТРАrЦЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Про всmоновлення пirulувuння Had
неповнолimнiлtu: Конdраколt Юрiем
Анumолiйовачем, 25 квimня 2000 polv
нароdмсення, mа Конdршко"u f.uаmролt
Анаmолiйовачем, 12 вересня 2001 року
нцлоdмсення

Вiдповiдно до ст.ст.24З, 244, 246 Сiмейного кодещсу УкраТни,
ст.ст.61,63 Щивiльного кодексу Украrни, Закону УкраiЪи <Про мiсцевi
державнi адмiнiстрацiТ>>, ст.ст.5,б,12 Закону УкраТни <Про забезпеченнrI
органiзацiйно-правових умов соцiального захисту дiтей-сирiт та дiтей,
позбавлених батькiвського пiклуваннл>, постанови Кабiнету MiHicTpiB
УкраТни вiд24 вересня 2008 року J\Ъ8бб <<Питання дiяльностi органiв опiки та
пiклування, пов'язаноi iз захистом прав дитини>, згiдно розпорядження
Кам'янка-БузькоТ районноi державноi адмiнiстрацii вiд 05 грудня 201.7 року
Ns720l02-08/17 <Про надання статусу дитини, позбавленоi батькiвського
пiклування>>, висновку служби у справах дiтей Кам'янка-Бузькоi
райдержадмiнiстрацiТ вiд 11 грудня 2017 року J\b76 <Про доцiльнiсть "

влаштування дiтей, позбавJIених батькiвського пiклування: Кондрака Юрiя
Анатолiйовича, 25 квiтня 2000 року народження, та Кондрака ýмитра
Анатолiйовича, 12 вересня 2001 року народження, пiд опiку громадянина
Кондрака Омеляна Iллiча, |947 року народження>), розглянувши. заяву
Кондрака Омеляна Iллiча вiд 08 грудня 20117 року та з метою полiпшення
становища дiтей, позбавлених батькiвського пiклування забезпечення

, найбiлъш повного захисту ix iHTepeciB:
1. Призначити Кондрака Омеляна Iллiча, 1947 року народження, жителя

села Таданi Кам'янка-Бузького району, пiклувальником над неповнолiтнiми
дiтьми: Кондраком Юрiем Анатолiйовичем, 25 квiтня 2000 року народження,
та Кондраком,.Щмитром Анатолiйовичем, 12 вересня 2001 року народження.

. 2. Зобов'язати Кондрака Омеляна Iллiча, виховувати неповнолiтнiх дiтей:
Кондрака Юрiя Анатолiйовича та Кондрака Щмитра Анатолiйовича,
пiклуватися про iх здоров'я, психiчний стан, фiзичний i духовний розвиток,
готувати до самостiйного життя, забезпечувати ix догляд i лiкування,
створити належнi побутовi умови, вживати заходiв до захисту цивiльних прав
та iHTepeciB пiдопiчних дiтей.



3. Службi у справах дiтей райдержадмiнiстрацiТ (I.Щякiвнич) здiйснюватиконтролъ за умовами проживаннrI та вихованням дiтей в ciM'i пiклувальника.
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комплекс послуг.

5. Управлiнню соцiаrrьного
(А.Загайко):

захисту населення райдержадмiнiстрацiТ

голови

Голова В.I.Кирилич

5.1. Призначити i виплачувати державну соцiальну допомоry на дiтей,позбавлених батЬкiвськогО пiклування передбачену у державному бюджетi;
5.2. Забезпечувати дiтей щорiчним пiлъговим оздоровленнrIм
6. Головному лiкарю районноi центр€шьноi лiкар"ilГ.Ку.rе|епi):
6,1, Забезпечити проходження двiчi на piK дiтiмиtr"д""r,ого огляду таздiйснення диспансерного нагляду за ними, у разi потреби;
6.2. ПодаЁати в службу у справах дiтеа до 01 сiчня щорiчний звiт простан здоров'я дiтей, дотримання пiклувалъником рекомендацiй лiкаря.7, Начальнику Кам'янка-Бузъкого вП гунIтУ у Львiвсъкiй областi(I.ПiдлуЖний) щорiчно до 01 .io"" подавати в службу у справах дiтей звiт

:|_"л_:iaСУТНiСТЪ 
ПРОЯВiВ асоцiа_пъноi поведiнки з боку "i-Йrr;;;;,пlдопlчних.
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