
Більшівцівська  селищна  рада

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Рішення

від 07 жовтня 2022 року  № 230
смт. Більшівці

Про затвердження індивідуальних планів
соціального захисту дітей, які перебувають у
складних життєвих обставинах, дітей, які
залишилася без батьківського піклування,
дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування
на період з жовтня 2022 по жовтень 2023року

Відповідно до Законів України «Про забезпечення організаційно-
правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування», «Про загальну середню освіту», Порядку
провадження органами опіки та піклування діяльності, пов'язаної із захистом
прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24
вересня 2008 року № 866 (із змінами), наказу Державного департаменту з
усиновлення та захисту прав дитини від 18.11.2008 № 4591 «Про затвердження
Порядку ведення особової справи дитини-сироти та дитини, позбавленої
батьківського піклування та форми індивідуального плану соціального захисту
дитини, яка опинилася у складних життєвих обставинах, дитини-сироти та
дитини, позбавленої батьківського піклування», наказу Міністерства України у
справах сім'ї, молоді та спорту від 25.09.2009 р. № 3385 «Про затвердження
Порядку взаємодії центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді і служб у
справах дітей у процесі встановлення опіки, піклування, створення та
забезпечення діяльності прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу»,
наказу Міністерства соціальної політики України №151 від 26.03.2021р «Про
затвердження форм документів, необхідних для захисту прав дитини, яка
перебуває в складних життєвих обставинах, дитини, яка залишилася без
батьківського піклування, дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського
піклування керуючись ч.6 ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», виконавчий комітет селищної ради



1.Затвердити рішення Комісії з питань захисту прав дитини від 05.10.2022
року, на якому затверджено індивідуальні плани соціального захисту дітей, які
перебувають у складних життєвих обставинах, дітей, які залишилася без
батьківського піклування, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського
піклування на період з жовтня 2022 по жовтень 2023року

Гой **************р.н;
Палій ************* р.н.
Кравецька ************* р.н.;
Грибіж ************р.н.

2.Відповідальним за виконання індивідуальних планів соціального захисту
дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітей, які залишилися
без батьківського піклування, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського
піклування визначити Службу у справах дітей Більшівцівської селищної ради.

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на селищного голову

Селищний голова                                Василь Саноцький


