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РозпоРяджвння

9уц1в лъ *{

|1ро пр!оритетн! папрямкп
вла!шц/вання д!тей_сир!т та д!тей,
позбавлених батьк!вського
п1клуван[|я в [|уц!|всько|шу район!

Б[дпов|дно до 3акон|в )/кра!ни <фо охорону дитинства)' .|[ро
забезпечення орган!зац|йно-правових умов соц1атльного з€!хисту д|тей-сир!т та

д|тей, позбавлених батьЁвського п[кщваннл>, <||ро м|сцев| дерхсавн[
адм[н!сщац[}, }казу |{резидента 9кра!ни в|д |7.|0.1997 }{ъ ||5з197 <|{ро

3атверд]кення за<од|в щодо посилення становища д|тей_сир!т та д1тей,

позбавлених батьк|вського п|клування)' керу|очись статтями 6, 22 з мето1о

соц1ального захисту д!тей_сир1т та д|тей, позбавлених батьк!вського п1клування,

та врахову|очи р|тпення колег|| районно| дер>кавно| адм|н1сщац|| в|д 26 6ерезня

2013 року:
1. Рекомендувати сйьським' селищним голов€1м:

1.1. ф1и| на р|к цроводити обсте>кення умов про)кивання д[тей-сир|т,

д|тей, позбавлених батьк|вського п|кщвання, як|вихову!оться в с|м'ях оп!кун|в

(п|клувальник|в), а також у прийомних с|м'ях та ду1тязпх 6удинках с|мейного

тигу.
|.2. Актпв|зувати д|яльн|сть щомади щодо створення прийомних с|мей та

Аитячутх будинк!в с|мейного тигу.
1.3. Бзяти п|д особистий контроль питання постановки на квартирнии

обл|к д|тей-сир|т та д|тей, позбавленто< батьк|вського п|ктування, як| не м€|лоть

)китла та досягли 16-р1нного в|ку.
2.9угу|в."*''у районношгу ценщу соц|альних слу>кб для с|м'|, д!тей та

молод1 (Р]3"?Ё.1|;";}, 
.'*;*ьним супроводом с|м'] оп!кун|в (п|клувальник|в),

як| вихову!оть д!тей-сир|т та д|тей, позбавлених батьк|вського п!ктування'

2.2. €восчасно вияв.]1яти с1м'|, яЁ перебувалоть у складних життевих

обставиншс з мето|о надання !й п|дтримки та недогущення виходу дитини |з

с|м'|.
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2.3. |{роводит|4 пост|йну |нформац1йну робоц оеред населення з мето}о
п1дбору кандидат|в на створення с|мейних форм вихов€}ння д!тей-сир!т та д1тей,
позбавлених батьЁвоького п|клування.

3. 9уц!вському районногшу ценщу соц1а.гльних слу>кб для с1м'!, д\тей та
молод1 (Ряб|н|а 1.в.), рекомендувати с!льським' селищним головам про
проведену робоц |нфоршувати слухсбу у справ€|х д|тей районно! дер>кавно|
адм!н|сщац|] до 10 липня та 10 щудня 201з року4. €лутсб| у справах д|тей районно| дер>кавно? адм|н|сщац||
(€ерокурова [.Ф.):

4.1. |1{окварт€:.льно оновлговати дан| по Ресщу )китла д|тей-сир1т та д1тей'
позбавлених батьк|вського п[клування.

4.2. 3д|йснтовати контроль за умовами утри1}1€|ння д|тей-сир|т та д|тей,
позбавлених батьк!вського п1к.гування в с|м'ях усиновл}ован!в, оп|кун1в,
п|клувалльник|в, прийомних с!м'ях та ду|тяч14х буАинкш< с|мейного типу.

4.3.!зяти п|д особистий контроль питання вла1штування до с|мейних форм
виховання д1тей-сир|т та д1тей, позбавлених батьк|вського п|клування.

4.4. |{ро виконання розпоряд)|(ення |нформувати голову районно|
дерхсавно| адм!н[сщац![ нерез сектор конщолк) апарац районно? дерх<авно|
адм|н|сщац]! до 15 липня | 15 щудня2013 року.

5. 1(онщоль за виконанням розпоряд)кенн'{ покласти на заступника голови

районно? дер)кавно] адм!н1сщаш!| 1(оростельова 3.Б.

|олова районно[ дерясавно|
адм!н!страц!'[ в.в. лоБои]|шнко


