
ЧУГУЇВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я  

&&/ Чугуїв № /Г

Про переведення дитячого будинку 
сімейного типу на базі родини

у статус
прийомної сім’ї

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, 41 Закону України 
«Про місцеві державні адміністрації», постанови Кабінету Міністрів України 
від 26.04.2002 № 564 «Про затвердження Положення про дитячий будинок 
сімейного типу» (із змінами), постанови Кабінету Міністрів України від 
26.04.2002 № 565 «Про затвердження Положення про прийомну сім’ю» 
(із змінами), постанови Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 № 81 
«Про затвердження Порядку призначення і 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», в зв’язку з вибуттям з дитячого 
будинку сімейного типу на базі родини вихованців

, року народження,
року народження, та 

року народження, з метою 
забезпечення найбільш повного захисту інтересів дітей, та враховуючи 
рішення комісії з питань захисту прав дитини районної державної адміністрації 
(протокол від 27 січня 2017 року № 01):

1. Перевести дитячий будинок сімейного типу на базі родини
у статус прийомної сім’ї.

2. Влаштувати до прийомної сім’ї
, року народження, та

, року народження, на виховання та спільне
проживання за адресою: вул.

, Харківська область.
3. Покласти на прийомну матір, , персональну

відповідальність за життя, здоров’я, фізичний та психічний розвиток 
прийомних дітей.

4. Службі у справах дітей районної державної адміністрації 
(Альхімович О.А.):
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4.1. Підготувати проект договору про влаштування дітей на виховання та 
спільне проживання до прийомної сім’ї.

4.2. Передати прийомній матері документи про переведення в статус 
прийомної сім’ї.

4.3. Здійснювати постійний контроль за виконанням вимог договору, та 
умовами проживання, виховання дітей у прийомній сім’ї.

4.4. Надавати щорічний звіт до служби у справах дітей Харківської 
обласної державної адміністрації про стан утримання та розвиток дітей у 
прийомній сім’ї.

5. Рекомендувати Чугуївському районному центру соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді (Рябініна І.В.):

5.1. Закріпити за прийомною родиною соціального працівника для 
здійснення соціального супроводження та надання комплексу послуг, 
спрямованих на створення належних умов функціонування прийомної сім’ї.

5.2. Щорічно надавати службі у справах дітей районної державної 
адміністрації інформацію про ефективність функціонування прийомної сім’ї.

6. Управлінню праці та соціального захисту населення районної 
державної адміністрації (Лисянський О.С.) призначити та виплачувати 
щомісяця державну соціальну допомогу та грошове забезпечення 
прийомним батькам згідно з чинним законодавством України.

7. Відділу охорони здоров’я районної державної адміністрації 
(Герез Н.М.):

7.1. Вжити заходів щодо закріплення дільничного лікаря за прийомними 
дітьми прийомної сім’ї.

7.2. Сприяти родині в проходженні медичного огляду та забезпечувати 
диспансерний огляд.

7.3. Надавати службі у справах дітей районної державної адміністрації 
щорічний звіт про стан здоров’я дітей та дотримання прийомною матір’ю 
рекомендацій лікаря.

8. Відділу освіти районної державної адміністрації (Бєлєвцова Т.В.):
8.1. Забезпечити реалізацію права дитини на здобуття середньої освіти в 

загальноосвітньому навчальному закладі.
8.2. Систематично здійснювати контроль за своєчасним відвідуванням 

занять прийомною дитиною навчального закладу, якістю виконання домашніх 
завдань, залучати дитину до відвідування гуртків та секцій, позашкільних 
заходів.

8.3. Здійснювати контроль за участю прийомної матері у вихованні дітей.
8.4. У подальшому надавати службі у справах дітей районної державної 

адміністрації щорічний звіт про рівень розвитку дитини, а також про наявність 
шкільного одягу, приладдя, участь матері у вихованні дитини тощо.

9. Сектору у справах молоді та спорту районної державної адміністрації 
(Рябініна І.М.) щорічно забезпечувати прийомних дітей пільговим 
оздоровленням.



10. Рекомендувати дільничному інспектору поліції Чугуївського ВП 
ГУНП в Харківській області с. Коробочкине систематично здійснювати 
перевірки умов проживання прийомних дітей та надавати службі у справах 
дітей районної державної адміністрації щорічний звіт про можливі прояви 
асоціальної поведінки по відношенню до прийомних дітей.

11. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 
голови районної державної адміністрації Волоцкову В.М.

Голова районної державної 
адміністрації


