ПЕРВОМАЙСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
27 лютого2019 року

Первомайський

№ 27

Про організацію контролю за
умовами утримання та виховання
малолітніх дітей в сім’ях
Відповідно до ст. 6, п.9 ч.1 ст. 23 Закону України «Про місцеві державні
адміністрації», ст. 12 Закону України «Про охорону дитинства», ст. 150
Сімейного Кодексу України, враховуючи рішення комісії з питань захисту прав
дитини райдержадміністрації від 27.02.2019р., у зв’язку з тим, що … с. …
(проживає без реєстрації), не належним чином виконує батьківські обов’язки по
догляду за малолітньою дитиною … та у зв’язку з тим, що …, с…., не
належним чином виконує батьківські обов’язки по організації навчання та
догляду за малолітньою дитиною …, з метою соціального захисту дітей:
1. Надати …, с. …, термін до 25.03.2019 року для виправлення ситуації в
родині щодо утримання та виховання малолітньої дитини та попередити про
можливість позбавлення батьківських прав у судовому порядку.
2. Надати …, с…., термін до 25.03.2019 року для виправлення ситуації в
родині щодо організації навчання та догляду за малолітньою дитиною та
попередити про можливість позбавлення її батьківських прав у судовому
порядку.
3. Первомайському районному центру соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді (Калина С.Г.) організувати соціальний супровід сімей з метою
виправлення ситуації, яка склалася в родинах по утриманню та вихованню дітей
з залученням до роботи відповідних служб.
4. Відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації (Библів В.В.)
забезпечити відповідний контроль та психологічний супровід дітей за місцем їх
навчання.
5.Рекомендувати Берецькій сільській раді (Панову М.О.), Роздольській
сільській раді (Різник О.І.), Первомайському ВП ГУНПУ в Харківській області
(Кагадій В.С.), КНП «Первомайський центр первинної медико-санітарної
допомоги» (Горячок Р.В.) здійснювати контроль за умовами утримання та
виховання дітей за місцем їх проживання в родинах.
6. Відділу освіти, молоді та спорту, районному центру соціальних служб
для сім’ї, дітей та молоді, Єфремівській сільській раді, Роздольській сільській

раді, Первомайському ВП ГУНПУ в Харківській області, КНП «Первомайський
центр первинної медико-санітарної допомоги» забезпечити інформування
служби у справах дітей райдержадміністрації про виявлені факти не виконання
батьківських обов’язків … та … по відношенню до своїх дітей протягом терміну
виправлення ситуації в родинах для вжиття заходів до батьків за
безвідповідальне батьківство.
7. Службі у справах дітей райдержадміністрації (Кучерова І.М.) у разі
отримання інформації про факти не виконання батьківських обов’язків … та …
протягом терміну виправлення ситуації в родинах, забезпечити облік дітей та їх
соціальний захист як таких, що перебувають у складних життєвих обставинах.
8. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника
голови райдержадміністрації О.ПРИЙМАКА.
Голова районної
державної адміністрації

В.ПАВЛЕНКО

