
 
 

У кра їна  

Бережанська міська рада Тернопільської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від  24 грудня 2020 року                         № 24 

 

Про створення дитячого будинку  

сімейного типу на базі сім’ї Данилюків 

та влаштування дітей  

  

 

Відповідно до Сімейного Кодексу України, підпункту 4 пункту «б» статті 34 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законів України «Про 

органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», «Про 

забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування», Указу Президента України від 05 

травня 2008 року № 411/2008 «Про заходи  щодо забезпечення захисту прав і 

законних інтересів дітей»,  вимог Конвенції ООН «Про  права  дитини»,  постанов  

Кабінету  Міністрів  України  від  26  квітня 2002 року  № 564  «Про затвердження 

Положення про дитячий будинок сімейного типу», Порядку провадження 

органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року 

№ 866, наказу Державного департаменту з усиновлення та захисту прав дитини 

від 18 червня 2008 року № 82 «Про удосконалення роботи служб у справах дітей 

щодо розвитку сімейних форм виховання», враховуючи рішення №11/7 від 

24.12.2020 року комісії  Бережанської міської ради з питань захисту прав дитини, 

виконавчий комітет Бережанської міської ради, як орган опіки і піклування 

В И Р І Ш И В: 

1. Створити  з 01 січня 2021 року на базі сім’ї Данилюків  будинок 

сімейного типу за адресою: вул. Івана Мазепи, 2 «а», с. Жовнівка,  Бережанський 

район, Тернопільська область.    

2. Влаштувати з 24 грудня 2020 року до дитячого будинку сімейного 

типу   сім’ї Данилюків  на виховання та спільне проживання таких дітей: 

- __________________, _________ року народження, особу з числа дітей, 

позбавлених батьківського піклування. Підставою для набуття статусу є рішення 

Бережанського районного суду від 27 березня 2006 року № 2-143/2006 «Про 

позбавлення батьківських прав __________________» та довідки відділу 

реєстрації актів цивільного стану Бережанського районного управління юстиції 

від 24 січня 2006 року №14/03-38, згідно якої відомості про батька записані 

відповідно до частини 1 статті 135 Сімейного кодексу України.    



- __________________, _________ року народження, дитина, позбавлена 

батьківського піклування, підстава надання статусу Підставою для набуття 

статусу є рішення Бережанського районного суду від 24 лютого 2009 року № 2-

149/09 «Про відібрання дітей без позбавлення батьківських прав». На обліку з 

усиновлення не перебуває. 

- __________________, _________ року народження, дитину позбавлену 

батьківського піклування. Підставою для набуття статусу є рішення 

Бережанського районного суду від 05 грудня 2008 року № 2-987/2008 «Про 

позбавлення батьківських прав __________________» та довідки відділу 

реєстрації актів цивільного стану Бережанського районного управління юстиції 

від 31 жовтня 2008 року №625/02-13, згідно якої відомості про батька записані 

відповідно до частини 1 статті 135 Сімейного кодексу України.    

- __________________, _________ року народження. Підставою для набуття 

статусу є рішення Бережанського районного суду від 27 грудня 2017 року 

№593/764/17, І-кп/593/127/2017, який залишений без змін ухвалою Апеляційного 

суду Тернопільської області від 11 квітня 2018 року, справа №593/127/2017-к, 

провадження №11-кп/789/83/18, категорія –ч.1 ст. 309, ч. 2, ст. 309 Кримінального 

кодексу України та витягу відділу з державного реєстру актів цивільного стану 

громадян про народження із зазначенням  відомостей про батька записані 

відповідно до частини 1 статті 135 Сімейного кодексу України. На обліку з 

усиновлення не перебуває. 

- __________________, _________ року народження, Підставою для набуття 

статусу є рішення Гусятинського районного суду від 22 лютого 2017 року 

№596/2456/16-ц, «Про позбавлення батьківських прав». Висновок лікарсько-

консультативної комісії закладу охорони здоров’я про наявність у батька, матері 

тривалою хвороби, яка перешкоджає виконанню батьківських обов’язків. На 

обліку з усиновлення не перебуває. 

3. Укласти  угоду про організацію діяльності  дитячого будинку 

сімейного типу між батьками-вихователями Данилюком Олегом Михайловичем, 

Данилюк Світланою Іванівною та Бережанською міською радою. 

4.  Покласти персональну відповідальність за життя  та  здоров'я, 

фізичний стан та психологічний  розвиток  вихованців на  батьків-вихователів 

Данилюка Олега Михайловича та Данилюк Світлану Іванівну. 

5. Комунальному некомерційному підприємству «Бережанська районна 

центральна лікарня» Бережанської міської ради забезпечити проходження двічі на 

рік дітьми медичного огляду та здійснення диспансерного нагляду за ними; 

подавати службі у справах дітей та сім’ї щорічну інформацію про: стан здоров’я 

дітей, зміни у стані здоров’я; дані про проведені профілактичні щеплення; 

результати обов’язкових профілактичних медичних оглядів дітей; інформацію 

щодо обстеження та лікування на вторинному та третинному рівнях медичної 

допомоги; санаторно-курортне лікування, оздоровлення дітей-вихованців; 

виконання батьками-вихователями зобов’язань щодо здоров’я дітей-вихованців, 

їх фізичного та морального розвитку (чи виконувалися  батьками-вихователями 

рекомендації лікаря щодо дотримання лікувально-профілактичних, 

реабілітаційних, санітарно-гігієнічних або оздоровчих заходів, виконання 

календаря щеплень). 

 

 



 

 

 

9. Відділу  освіти, молоді та спорту Бережанської міської ради: 

- забезпечити право дітей на здобуття  загальної середньої освіти, а у разі 

потреби забезпечити індивідуальне навчання; 

- подавати службі у справах дітей та сім’ї, надання соціальної допомоги 

сім’ям з дітьми та молоді Бережанської міської ради щорічну інформацію про: 

динаміку розвитку дітей-вихованців, навчальні досягнення; забезпеченість 

шкільним одягом та шкільним приладдям; своєчасність і якість виконання 

домашніх завдань; активність дітей-вихованців у навчальному процесі та 

позашкільній діяльності; відвідування дітьми гуртків, секцій позашкільних 

заходів; системність відвідувань дітьми-вихованцями занять та конкретні причини 

невідвідування занять; емоційний стан дітей-вихованців, їх  поведінку в 

колективі; участь  батьків-вихователів у вихованні та навчанні дітей. 

10. Бережанському відділу Головного управління Національної поліції  в 

Тернопільській області:  подавати службі у справах дітей та сім’ї, надання 

соціальної допомоги сім’ям з дітьми та молоді Бережанської міської ради щорічну 

інформацію про: кількість відвідувань дитячого будинку сімейного типу; факти 

неналежної поведінки з боку дітей-вихованців чи батьків-вихователів; перелік 

зареєстрованих правопорушень, скоєних дітьми-вихованцями,  батьками- 

вихователями, а також відносно них, або інформацію про відсутність таких 

правопорушень, вжиті профілактичні заходи.  

11. Службі у справах дітей, надання соціальної допомоги сім’ям з дітьми та 

молоді Бережанської міської ради :  

 - здійснювати комплексний контроль за умовами утримання і виховання 

дітей-вихованців;  

- забезпечити документування результатів комплексного контролю про стан 

виховання, утримання  і розвитку кожної конкретної дитини в дитячому будинку 

сімейного типу на основі інформації, наданої суб’єктами взаємодії; 

- узагальнювати інформацію, надану суб’єктами взаємодії, готувати 

щорічний звіт про стан утримання та виховання дітей-вихованців в дитячому 

будинку сімейного типу до розгляду на комісії з питань захисту прав дитини, за 

результатами розгляду формувати зміни або доповнення до індивідуального 

плану соціального захисту дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського 

піклування 

12. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Степана Кухарука. 

 

 

Міський голова                                                                    Ростислав БОРТНИК 


