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ЧУГУЇВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

від Чугуїв № $ ________

Про продовження цілодобового
перебування малолітньої дитини

року народження, у Комунальному 
закладі «Харківська спеціальна школа 
№ 3» Харківської обласної ради

Відповідно до статей 6, 23, 39 Закону України «Про місцеві державні 
адміністрації», Порядку зарахування дітей на цілодобове перебування до 
закладів, які здійснюють інституційний догляд і виховання дітей, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 червня 2020 року 
№ 586 «Деякі питання захисту дітей в умовах боротьби з наслідками гострої 
респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2», 
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 заяву

року народження, про 
продовження цілодобового перебування його сина

року народження, у Комунальному закладі 
«Харківська спеціальна школа № 3» Харківської обласної ради, на підставі 
висновку про комплексну психо-педагогічну оцінку розвитку дитини 
від 11 липня 2019 року № 1РЦ-85972/2019/19176, та враховуючи рішення 
комісії з питань захисту прав дитини районної державної адміністрації 
(протокол від 28 серпня 2020 року № 13):

1. Надати дозвіл року
народження, на отримання напоавлення поо шхшовження цілодобового 
перебування дитини року
народження, у комунальному закладі «Харківська спеціальна школа № З» 
Харківської обласної ради у 2020-2021 навчальному році у зв’язку із потребою 
у корекційному навчанні за програмою для дітей з розумовою відсталістю.

2. Чугуївському районному центру соціальних служб для сім’ї, дітей 
та молоді (Інна Рябініна) надавати соціальні послуги сім’ї

року народження, відповідно до Державного 
стандарту соціальної послуги, консультування.

3. Рекомендувати комунальному закладу' «Харківська спеціальна школа 
№ 3» Харківської обласної ради :

3.1. Забезпечити дотримання права дитини
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юку народження, на здобуття освіти та розвиток
його творчих здібностей.

3.2. Протягом терміну перебування дитини
року народження, на цілодобовому перебуванні 

забезпечити виконання Індивідуального плану розвитку дитини, індивідуальної 
програми реабілітації дитини.

3.3. Забезпечити інформування служби у справах дітей Чугуївської 
районної державної адміністрації і до до випадків перебування дитини

року народження, в інтернаті 
спеціальної школи у вихідні та святкові дні без заяви його батьків та без 
погодження служби у справах дітей Чугуївської районної державної 
адміністрації.

3.4. Не пізніш як за місяць до закінчення визначеного строку цілодобового 
перебування дитини у закладі інформувати службу у справах дітей Чугуївської 
районної державної адміністрації про закінчення строку перебування, стан 
виконання індивідуального плану розвитку дитини, якщо вола мас особливі 
освітні потреби.

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови 
районної державної адміністрації Володимира і у б аре на.

Голова районної державної 
адміністрації Сергій ЛОБОДЕНКО


