
 

УКРАЇНА 

ПАСІЧНЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Надвірнянського району Івано-Франківської області 
Восьме скликання 

Сімнадцята позачергова сесія 

 

РІШЕННЯ 

 

від 28.06.2022 № 1111-17/2022 

с. Пнів 

 

Про внесення змін до рішення 
сільської ради від 28.05.2021 № 
273-6/2021 «Про утворення 
Служби у справах дітей 
Пасічнянської сільської ради» 

 

 

Відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
«Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», «Про органи і служби у 
справах дітей та спеціальні установи для дітей», Порядку ведення банку даних 
про дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, і сім’ї 
потенційних усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, 
батьків-вихователів, затвердженого Наказом Міністерства соціальної політики 
28.12.2015 № 1256, для забезпечення здійснення Службою у справах дітей 
Пасічнянської сільської ради завдань та функцій, що передбачені 
вищевказаними нормативно-правовими актами, сільська рада 

ВИРІШИЛА: 
1. Внести зміни до рішення Пасічнянської сільської ради від 28.05.2021 

№273-6/2021 «Про утворення Служби у справах дітей Пасічнянської сільської 
ради», а саме: 

- доповнити пункт 7 Положення про Службу у справах дітей Пасічнянської 
сільської ради (Додаток 1) підпунктом 12 у такій редакції: 

«12) забезпечення в межах компетенції ведення єдиного електронного 
банку даних про дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, і 
сім’ї потенційних усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, 
батьків-вихователів (за винятком ведення цього банку в частині інформації про  
потенційних прийомних батьків, батьків-вихователів, дітей, які можуть бути 
усиновлені, та кандидатів в усиновлювачі)»; 

- в пункті 2 Положення про Службу у справах дітей Пасічнянської 
сільської ради (Додаток 1) слова «фінансове обслуговування здійснюється 



відділом фінансів, регуляторної діяльності, бухгалтерського обліку та звітності 
ради» видалити; 

- ввести в структуру Служби у справах дітей Пасічнянської сільської ради 
(Додаток 2) посаду «бухгалтер» - 1 штатна одиниця. 

- у пункті «Всього» Структури Служби у справах дітей Пасічнянської 
сільської ради (Додаток 2) кількість одиниць з «2» замінити на «3». 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
сільської ради з соціально-гуманітарних питань (М. М. Михайлюк). 

 

 

Сільський голова                                                                             Андрій ГУНДА 

 


