
}гугу!вськА РАйоннА двР}кАвнА Адм|н!стРАц1я
хАРк1всько! оБлАст|

Р оз п о Ряджш ння

{угу|в хр /#

|1ро роботу слулсби у справах д!тей
районно! дерясавно! адм1н1страц1[
щодо соц!ального захисту А!тей
{уц!пвського району

Б!дпов|дно до 3акон!в 9кра!ни <|!ро органи | служби у справах д!тей та
спец|альн| установи для д|тей>, отатей 6, 2з, з9 <||ро м|сцев| державн|
адм|н1страц|!>' <|{ро охорону дитинства>' <|{ро забезпеченття

орган|зац|йно_правових умов соц!ального'захисту д|тей-сир|т та д|тей,
позбавлених батьк1вського п|клування>>, <<|{ро основи соц|ального захисц
бездомних ос1б | безпритульних д|тей>, 9казу |!резидента !кра!ни
в|д 17.10.1997 ]:гч |!5з|97 <|{ро затвердженн'т заход|в щодо посиленн'1

отановища д|тей-оир|т | д!тей, як| залитпились без п1клування батьк|в>>' з мето1о

соц|ального захиоц д|тей, як| перебуватоть на обл|ку олужби у справах д1тей

районно! державно| адм|н1отрац|?' врахову1очи р|штення колег|| районно|
державно| адм|н1сщац1| в1д24 чулня 2013 роц:

1 . Рекомендувати с|льським, селищним головам :

1.1',(в|н| на р|к проводити о6стехсення умов проживання д|тей-сир|т,
д|тей, позбавлених батьк|вського п|кщвання, як| виховутоться в с|м'ях оп|кун|в
(п|клувальник|в), в прийомних с|м'ях та дитячих буАинках о|мейного типу,
а такох{ д|тей, як| прот{ива}оть в с1м'ях, що опинилиоя в ск]1адних х{иттевих

оботавинах.
\.2. Бзяти п1д оообиотий конщоль питання стану зберех<енн'л житла, яке

закр|плено за д|тьми-сиротами "[а д|тьми, позбавленими батьк]вського
п!клування, а також питанн'| постановки на квартирний обл|к д|тей ц|е]
категор|!, як1 не матоть житла та досягли 16-р|нного в!ку.

2. 1{уц!вськошгу районному центру соц|альних слу>кб для с1м']' д!тей
та молод| (Ряб|н|на 1.Б.):

2. 1. 3абезпечити ооц|альним супроводом о|м'? оц|кун|в (п|клувальник!в),

прийомн| с|м'!, дитяни будинки с|мейцного типу та с|м'|, як| перебуватоть

у складних житт€вих обставинах.
2.2. (воечасно вияв.]т'1ти с|м'|, як| перебуватоть у ск.,1адних життсвих

обставинах, з мето1о надання !й п!дщимки та недопущення виходу дити|1и

1з с|м'|.



3. Б1дд|лу
(&ховин-3верева €.Ф.):

осв1ти

2

районно| дер)кавно1 адм1н1сщац11

державно1

поглибленого
батьк|вського

3.1.3абезпечити з€}лу{енн я д\тей, як| проживатоть на територ|| району
до вс|х форм осв|ти: дотшк1льно|' загально| середньо|, позаштк|льно1.

3.2. (творити умови' при необх|дност!, для здобуття середньо| осв|ти

у форм1, що в|дпов|дае пощебам д|тей.
4. Б|дд|.ту

([ерез Ё.\{.):
охорони здоров'я районно|

4.1.3абезпечити умови для щор1нного
оботеження д1тей-сир|т та д1тей, позбавлених
як| влатптован1 до с!мейних форм виховання.

4.2. (творити умови для надання як|оно? мединно| допомоги д|тям,
як1 матоть хрон1чн1 захвортовання.

5. €лухсб| у справах д|тей районно| дер:кавно!
(€ерокурова |.Ф.):

5.1. 3вернути увац на недол|ки в орган|зац|| роботи з дотримання вимог
законодавства щодо соц|ального захисту д|тей 9уц!воького району та вжити
необх|дн1 заходи для !х уоунення.

5.2.Р,зяти п|д особистий конщоль стан прийняття р|плень щодо форми
вла1птування д|тей-сир!т та д|тей, позбавлених батьк|воького п|клування,
нада1очи перевац усиновленн1о, оп|ц| (п|клуваннто), влатшцваннто д|тей

до прийомних о|мей та дитячих будинк|в с1мейного тигу, у тому нисл! тго<,

що вх(е влаш:тован| до системи |нтернатних заклад|в.
5.3. Актив!з1ъати роботу з нац|онального усиновлення д|тей.
5'4.(оорАинувати роботу ощуктурних п|дрозд|л|в районно| деря<авно|

адм!н|сщац|1' орган1в м1оцевого самоврядуванн'т' правоохорот{них орган1в щодо

реал|зац|| на територ|! 9уг$вського району деря<авно1 пол1тики з питань
соц|ального захисту д|тей, запоб|гання дитяч|й бездоглядноот| та
безпритульност1.

5.5. €п|льно з в|дд|ленням крим1на-ттьно! м|л|ц|! у справах д|тей
9угу|вського Рв гумвс 9кра!ни в {арк1вськ|й област! пост1йно проводити
в наоелених пунктах району рейди-перев!рки щодо виявлення бездоглядних,
безпритульних д|тей та неповнол|тн!х, схильних до окоення правопорут11ень,

зг|дно з щаф!ком.
5.6. |1ро виконанн'т розпорядх{ення |нформувати голову районно|

деря<авно| адм|н|страц]| через сектор конщол}о апар1ту районно| деря<авно|
адм|н|страц1] до 15 липня 1 :: щудня )от+ р''.у. ]'

5.7. (онтроль за виконанням розпоряд)кенн'т покласти на заступника

адм1н1страц11

медичного
п|кщвання,

адм1н1ощац11

го,)тови районно! деря<авно| адм|н|сщац|| |(оростельова Б.Б.

| олова районно[ дерясавно!
адм!н1страц![ в.в. лоБойчшнко


