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Первомайський

№ 77

Про влаштування на
виховання та спільне проживання
до дитячого будинку
сімейного типу Бондаренко Наталії
Вікторівни та Бондаренка
Олега Володимировича
дітей позбавлених батьківського
піклування…
Відповідно до ст.6, п.1 ч.1 ст. 23 Закону України «Про місцеві державні
адміністрації», Постанови Кабінету Міністрів України від 26.04.2002р. № 564
«Про затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу», п. 35
«Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із
захистом прав дитини», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України
від 24.09.2008 р. № 866, на підставі рішення комісії з питань захисту прав
дитини Первомайської райдержадміністрації від 17.05.2019 р., враховуючи
заяву Бондаренко Н.В. та Бондаренка О.В. про бажання поповнити їх дитячий
будинок сімейного типу родинною групою з трьох дітей.
У дитячому будинку сімейного типу Бондаренко виховуються вісім дітейсиріт та позбавлених батьківського піклування: згідно розпорядження голови
Первомайської райдержадміністрації від 08.12.2006 р. № 574 «Про утворення
прийомної сім’ї Бондаренко О.В. та Бондаренко Н.В. та передачу на виховання
малолітнього …»; розпорядження голови Первомайської райдержадміністрації
від 17.06.2008 р. № 385 «Про направлення дітей, позбавлених батьківського
піклування, … у прийомну сім’ю Бондаренко Н.В. та Бондаренка О.В. на
виховання та спільне проживання»; розпорядження голови Первомайської
райдержадміністрації від 08.06.2012 р. № 207 «Про влаштування малолітнього
…, який має статус дитини позбавленої батьківського піклування у прийомну
сім’ю Бондаренко Н.В. та Бондаренка О.В. на виховання та спільне
проживання», розпорядження голови Первомайської райдержадміністрації від
14.08.2013 р. № 410 «Про створення дитячого будинку сімейного типу на базі
прийомної сім’ї Бондаренко та передачу на виховання та спільне проживання
малолітніх …» та розпорядження голови Первомайської райдержадміністрації

від 27.02.2017 р. № 89 «Про влаштування на виховання та спільне проживання
до дитячого будинку сімейного типу Бондаренко Наталії Вікторівни та
Бондаренка Олега Володимировича дітей-сиріт …».
З метою захисту прав дітей, позбавлених батьківського піклування … та
реалізації їх права на виховання в сім’ї:
1. Передати з 20.05.2019 р. на виховання та спільне проживання батькамвихователям Бондаренко малолітніх …, які мають статус дітей позбавлених
батьківського піклування згідно рішення виконавчого комітету Первомайської
міської ради Харківської області від 08.11.2018 р. № 193.
Діти перебувають на обліку служби у справах дітей Первомайської
міської ради Харківської області як такі, що можуть бути усиновлені.
Вони мають реєстрацію та закріплене житло за адресою:
м.Первомайський, … згідно рішення виконавчого комітету Первомайської
міської ради Харківської області від 08.11.2018р. № 193.
2. Покласти персональну відповідальність за життя, здоров’я, фізичний та
психічний розвиток дітей на батьків-вихователів Бондаренко згідно п.19
«Положення про дитячий будинок сімейного типу», затвердженого Постановою
Кабінету Міністрів України від 26.04.2002р. № 564.
3. Службі у справах дітей райдержадміністрації (Кучерова І.М):
1) підготувати угоду про влаштування дітей до дитячого будинку
сімейного типу на виховання та спільне проживання;
2) встановити контроль за умовами проживання та виховання дітей в
сім’ї;
3) готувати раз на рік до 10 січня звіт про стан утримання і розвитку дітей
у дитячому будинку сімейного типу.
4. Первомайському районному центру соціальних служб для сім’ї, дітей
та молоді (Калина С.Г.):
1) забезпечити соціальний супровід сім’ї з метою створення належних
умов функціонування дитячого будинку сімейного типу у зв’язку з
поповненням родини новими вихованцями;
2) забезпечити подання щорічно до 05 січня службі у справах дітей
райдержадміністрації інформації про функціонування дитячого будинку
сімейного типу стосовно даних дітей.
5.
Управлінню
праці
та
соціального
захисту
населення
райдержадміністрації (Овсяннікова І.Ю.) забезпечити своєчасне, до 20 числа
щомісяця, призначення і виплату державної соціальної допомоги на дітей та
грошове забезпечення батькам-вихователям Бондаренко за рахунок коштів,
передбачених у Державному бюджеті на утримання дитячого будинку
сімейного типу.
6. Відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації (Библів В.В.):
1) забезпечити умови на здобуття дітьми загальної середньої освіти, у разі
потреби, індивідуального навчання;
2) забезпечити подання щорічно до 05 січня службі у справах дітей
райдержадміністрації звіту про рівень розвитку та знань дітей, наявність
шкільного одягу та приладдя, систематичність відвідування уроків та якість

виконання домашніх завдань, відвідування гуртків, секцій, участі у вихованні
дітей батьків – вихователів.
7. Рекомендувати КНП Первомайській центральній районній лікарні
(Панарін І.І.), КНП «Первомайському центру первинної медико-санітарної
допомоги» (Горячок Р.В.):
1) закріпити медичного працівника за місцем проживання та здійснювати
диспансерний нагляд за дітьми;
2) забезпечити проходження дітьми двічі на рік медичного огляду;
3) забезпечити подання щорічно до 05 січня службі у справах дітей
райдержадміністрації звіту про стан здоров’я дітей, дотримання батькамивихователями рекомендацій медичних працівників.
8. Рекомендувати Первомайському ВП ГУНПУ в Харківській області
(Кагадій В.С.) здійснювати профілактичні відвідування родини та забезпечити
подання щорічно до 05 січня службі у справах дітей райдержадміністрації звіту
про відсутність проявів асоціальної поведінки з боку батьків-вихователів та
дітей дільничним інспектором.
9. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови
райдержадміністрації О.ПРИЙМАКА.
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