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чугу|вськА РАионнА дшРжАвнА Адги1н|стРАц{я
хАРк1вськот оБлАст!

РозпоРядх{шння

в1л 95 цщшгцощу {ф1 Рч {угу[в

11ро реал|зац!по у 9уц[вському
район! заход!в 3 виконання вимог
статт! 6 3акону }кра[ни
<<[1ро забезпечення орган1зац!йно_
правових умов соц1ального
3ахисту д!тей-сир!т та д!тей,

мзш

ц1дтримки

позбавлених
п1клування>>

батьк!вського

Б|дпов|дно до статей 6,22, 2з, з9 3акону 9кра!ни <|[ро м|сцев] дер>кавн|
адм|н|сщац|])>, з метото соц|ального 3ахисту д1тей-сир|т та д\тей, позбавлених
батьк|воького п|клування, врахову}очи сп|льне р|тпення колег|] районно|
дер)кавно| адм|н|сщап|| та районно| ком|с|| з питань евакуац|] в|д 23 листо||ада
2021 року:

1. Рекомендувати виконкомам м|ських, селищних рад району:
1.1. Бзяти п|д особиотий контроль питання постановки на квартирний

обл|к д|тей-сир|т та д|тей, позбавлених батьк|вського п|клування, як| не матоть
)китла та досягли 16-р|нного в|ку.

1'.2. [втнт на р|к проводити обстех<ення умов прох{ивання д|тей-сир|т та
д|тей, позбавлених батьк|вського п|клування, як| вихову}оться в с|м'ях оп|кун|в
(п|клувальник|в), а тако)к у прийомних с!м'ях та дитяних 6удинках с|мейного
типу.

1.3. Актив|зувати д|яльн|сть щомад району щодо створення прийомних
с|мей та дитячих будинк|в с|мейного типу.

1.4. €воечасно виявляти д\тей, як| проэкива1оть в с|м'ях, що перебува}оть

у складних х{иттевих обставинах, з мето}о надання ]м
та недопущення виходу дитини |з с|м'|.

1.5. 3абезпечити соц|альним супроводом с|м'] оп|кун|в/п|клувальник|в,
прийомн| с|м'|, дитяч| будинки с|мейного типу' як| вихову!оть д|тей-сир|т та

д|тей, позбавлених батьк|вського п|клування.
1.6. |{роводити пост|йну !нформац|йну роботу серед населення з метото

п|дбору кандидат|в на створення с|мейних форм виховання д\тей-оир|т та д|тей,
позбавлених батьк!вського п|клування.
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|.7. 3а6езпечити виплату единоразово|
позбавлених батьк|вського п|клування, за .

18-ти р|нного в|ку.
1.8. 3абезпечити \00% проведення медич}1ого

д|тей, позбавлених батьк]вського п!клування.
обстех<ення д|тей-сир!т та

\.9. 3д|йснтовати конщоль за умовами утримання д\тей-оир!т та д!тей,
позбавлених батьк|вського п|клування, в с|м'ях усиновлк)ван|в, оп|кун|в,

п|клувальник!в.

допомоги д|тям-сиротам та д!тям,
м|сцем !х походження, як! досягли

2. Рекомендувати 9каловськ!й, Ёовопокровськ|й селищним радам в)кити

заход|в щодо утворенн я слу>кбиу справах д|тей та зб|льтшити к|льк|сть фах|вц|в
|з соц|ально! роботи.

з. €лухсб! у справах д|тей районно| державно| адм|н|страц|| (9лена

Альх|мовин):
3. 1 . Аадати допомоц 9каловськ|й, Ёовопокровськ|й селищним радам

щодо утворення слу>кби у справах д|тей, в]дпов|дно до чинного законодавства.

3.2. !зяти п|д особистий контроль питання вла1штування до с|мейних форм
виховання д|тей_сир!т та д|тей, позбавлених батьк|вського п|клування.

3.3. 1!окварт€ш|ьно до 25 числа оотаннього м|сяця оновл}овати дан| по

Рсстру т(итла д|тей-сир!т та д|тей, позбавле них батьк|вського п|клування.

3.4. |{ро проведену роботу |нформувати голову районно| дерх<авно?

адм!н|страц|| иерез в|дд|л документ€!^пьного забезпечення та контрол}о апарату

районно| державно] адм|н|страц|| до 10 травгтя 2022 року.
4. 1{онтроль за виконанням розпоряд)ке}{ня покласт1{ на заступника голови

районно| дер)кавно| адм|н|страц|| Болодимира [убарева.

| олова районно[ держсавно|
адм1н1страц!| 1гор волков


