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Керуючись статтею 6, пунктом 9 статті 23 Закону України «Про місцеві 

державні адміністрації», відповідно до статті 256 1-4 Сімейного кодексу 

України, Законів України «Про охорону дитинства», «Про забезпечення 

організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування», Положення про прийомну сім’ю, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2002 року 

№ 565, спільного наказу Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства 

освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства внутрішніх справ 

України від 01 червня 2012 року № 329/409/652/502, «Про взаємодію місцевих 

органів виконавчої влади з питань здійснення контролю за умовами утримання 

і виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які 

виховуються в прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу», наказу 

Міністерства соціальної політики України від 19 вересня 2017 року № 1485 

«Про затвердження порядку взаємодобору сім’ї та дитини-сироти, дитини, 

позбавленої батьківського піклування», на підставі заяви громадян: Паляниці 

Михайла Григоровича та Паляниці Любові Василівни, жителів села Білопіль, 

вулиця Гагаріна, 11, від 01 липня 2021 року, враховуючи рекомендацію 

Хмельницького обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 

про включення до Єдиного електронного банку даних про дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, і сім’ї потенційних усиновлювачів, 

опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів від 07 

листопада 2018 року, висновок служби у справах дітей Шепетівської районної 

державної адміністрації від 08 липня 2021 року № П-19/2021, з метою 

08.07.2021 191/2021-р 
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забезпечення належних умов для зростання в сімейному оточенні дітей-сиріт, 

та захисту їхніх прав і законних інтересів: 

1. Довлаштувати з 09 липня 2021 року на виховання та спільне 

проживання у прийомну сім’ю Паляниці Михайла Григоровича, 01 січня 1962 

року народження, та Паляниці Любові Василівни, 29 листопада 1969 року 

народження, малолітніх дітей: Герасимчук Ганну Петрівну, 27 грудня 2010 

року народження та Герасимчука Миколу Петровича, 12.03.2012 року 

народження, яким відповідно до розпоряджень голови Ізяславської районної 

державної адміністрації від 21.10.2020 року № 313/2020-р, 314/2020-р, надано 

статус дитини-сироти, мати яких померла (свідоцтво про смерть, серія 1-БВ № 

375595, видане 30.09.20), відомості про батька записані відповідно до ч.1 ст.135 

СКУ, та які перебувають на обліку дітей, які можуть бути усиновлені. 

Герасимчук Ганна Петрівна та Герасимчук Микола Петрович є рідними. 

У зв’язку із станом здоров’я, в Ізяславському навчально-реабілітаційному 

центрі Хмельницької обласної ради перебуває на повному державному 

утриманні рідній брат малолітніх - Герасимчук Богдан Олександрович, 

04.03.2008 року народження.  

Малолітні: Герасимчук Ганна Петрівна, Герасимчук Микола Петрович,  

знаходяться на повному державному утриманні у Плужненській гімназії 

Хмельницької обласної ради. 

2. Персональну відповідальність за життя, здоров’я, фізичний і 

психічний розвиток прийомних дітей відповідно до пункту 17 Положення про 

прийомну сім’ю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 

квітня 2002 року № 565 покласти на прийомних батьків: Паляницю Михайла 

Григоровича та Паляницю Любов Василівну. 

3. Службі у справах дітей районної державної адміністрації: 

3.1. Забезпечити укладання договору про влаштування дітей на 

виховання та спільне проживання у прийомну сім’ю Паляниці Михайла 

Григоровича та Паляниці Любові Василівни. 

3.2. Здійснювати контроль за виконанням прийомними батьками 

Паляницею М.Г. та Паляницею Л.В. укладеного договору та за умовами 

проживання і виховання прийомних дітей. 

3.3. Забезпечити підготовку щорічного звіту про стан утримання та 

виховання прийомних дітей у прийомній сім’ї Паляниці М.Г. та Паляниці Л.В. 

4. Управлінню соціального захисту населення районної державної 

адміністрації : 

4.1. Забезпечити призначення та виплату державної соціальної 

допомоги на прийомних дітей, влаштованих на виховання і спільне проживання 

у прийомну сім’ю Паляниці М.Г. та Паляниці Л.В., та грошового забезпечення 

одному з прийомних батьків за надання соціальних послуг. 

4.2. Здійснювати зазначені виплати  на прийомних дітей та грошове 

забезпечення  одному з прийомних батьків щомісяця. 

4.3. Забезпечувати пільговим оздоровленням прийомних дітей за умови 

досягнення ними відповідного віку. 
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4.4.  Інформувати службу  у справах дітей районної державної 

адміністрації  про призначення державної соціальної допомоги прийомним 

дітям, грошового забезпечення одному з прийомних батьків чи про припинення 

їх виплат щомісяця до 01 числа наступного за звітним періодом. 

5. Комунальному некомерційному підприємству «Шепетівська 

багатопрофільна лікарня» Шепетівської міської ради Хмельницької області та 

комунальному підприємству «Комунальне некомерційне підприємство 

Шепетівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Шепетівської 

районної ради Хмельницької області: 

5.1. Закріпити сімейного лікаря за прийомними дітьми. 

5.2. Забезпечити проходження прийомними дітьми двічі на рік 

медичного огляду та здійснення диспансерного нагляду за ними. 

5.3. Забезпечити подання службі у справах дітей районної державної 

адміністрації щорічного звіту про стан здоров’я прийомних дітей, дотримання 

прийомними батьками рекомендацій лікаря 

6. Ленковецькій сільській раді: 

6.1. Закріпити за прийомною сім’єю фахівця із соціальної роботи. 

6.2. Забезпечити соціальне супроводження прийомної сім’ї.  

6.3. Надавати комплекс послуг, спрямованих на створення належних 

умов функціонування прийомної сім’ї . 

6.4. Забезпечити подання службі у справах дітей районної державної 

адміністрації щорічної інформації про ефективність функціонування прийомної 

сім’ї. 

7. Відділу освіти, культури  молоді,  спорту та туризму  Ленковецької 

сільської ради: 

7.1.   Забезпечити право прийомних дітей на здобуття загальної середньої 

освіти, а у разі потреби  забезпечити індивідуальним навчанням. 

7.2.  Забезпечити подання службі у справах дітей районної державної 

адміністрації щорічного звіту про рівень розвитку та знань прийомних дітей, 

наявність одягу та шкільного приладдя, відвідування уроків та своєчасність і 

якість виконання домашніх завдань, відвідування дітьми гуртків, секцій, 

позашкільних заходів,  участь прийомних батьків у вихованні дітей. 

8. Шепетівському районному управлінню поліції Головного управління 

національної поліції України в Хмельницькій області подавати службі у 

справах дітей районної державної адміністрації щорічний звіт про  відсутність 

проявів асоціальної поведінки з боку дітей, які виховуються у прийомній сім’ї,  

та прийомних батьків. 

9. Контроль за виконанням цього розпорядження  покласти на 

заступника голови адміністрації відповідно до розподілу обов’язків. 

 
   

 

Голова адміністрації                                                        Анатолій КАТЕРЕНЧУК  

 


