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ЧУГУЇВСЬКА РАЙОННА Д ЕРЖ А В Н А  АДМ ІНІСТРАЦІЯ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

від / У  М/>/г-/€Я Чугуїв №_

Про виведення з дитячого будинку  
сімейного типу на базі родини , 
особи з числа дітей, позбавлених  
батьківського піклування,

\ року народження

Відповідно до статей 1, 11, 12 Закону України «Про забезпечення 
організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування», статей 6, 23, 39 Закону України 
«Про місцеві державні адміністрації», постанови Кабінету Міністрів України 
від 26 квітня 2002 року №  564 «Про затвердження Положення про дитячий 
будинок сімейного типу» (із змінами), постанови Кабінету Міністрів України 
від 26 червня 2019 року №  552 «Деякі питання виплати державної соціальної 
допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 
грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання 
соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях 
за принципом «гроші ходять за дитиною», оплати послуг із здійснення
патронату над дитиною та виплати соціальної допомоги на утримання дитини
в с ім ’ї патронатного вихователя, підтримки малих групових будинків», 
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), беручи до уваги заяви 
батьків-вихователів ~

, та вихованки
народження, про виведення з дитячого будинку сімейного типу у зв ’язку 
з досягненням повноліття та переходом на повне державне утримання 
до Харківського національного педагогічного університету імені 
Г. С. Сковороди, з метою забезпечення найбільш повного захисту інтересів 
особи з числа дітей, позбавлених батьківського піклування, та враховуючи 
рішення комісії з питань захисту прав дитини районної державної адміністрації 
(протокол від 31 липня 2020 року №  12):

1. Вивести з дитячого будинку сімейного типу на базі родини 
особу з числа дітей, позбавлених батьківського піклування,

’ року народження, у зв ’язку 
з досягненням повноліття, переходом на повне державне утримання 
до Харківського національного педагогічного університету імені



Г. С. Сковороди, та проживанням за місцем навчання у гуртожитку за адресою: 
вул.

2. Визначити подальшою формою влаштування особи з числа дітей, 
позбавлених батьківського піклування, 4 \

року народження, Харківський національний педагогічний університет 
імені Г. С. Сковороди, з повним державним забезпеченням.

3. Службі у справах дітей районної державної адміністрації 
(Олена Альхімович):

3.1 Підготувати проект додаткової угоди про внесення змін до договору 
від 05 лютого 2018 року № 118/06-19 «Про влаштування дітей, позбавлених 
батьківського піклування,
народження, року народження, па
виховання та спільне проживання до дитячого будинку сімейного типу па базі 
родини » між Чугуївською районною державною адміністрацією
та батьками-вихователями.

3.2. Повідомити службу у справах дітей Харківської обласної державної 
адміністрації про припинення перебування у дитячому будинку сімейного типу 
на базі родини особи з числа дітей, позбавлених батьківського
піклування,' року народження.

4. Чугуївському районному центру соціальних служб для сім ’ї, дітей 
та молоді (Інна Рябініна) припинити соціальне супроводження особи з числа 
дітей, позбавлених батьківського піклування, ,

року народження, у дитячому будинку сімейного типу па базі
родини

5. Управлінню соціального захисту населення районної державної 
адміністрації (Олександр Лисянський) припинити виплату державної соціальної 
допомоги на року народження,
та грошового забезпечення батькам-вихователям.

6. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови
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