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НОВОПСКОВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної державної адміністрації

/ £  7 Є.Н. смт Новопсков №

Про влаштування до дитячого 
будинку сімейного типу 
дітей-вихованців

Відповідно до ст.ст. 256-5 -  256-8 Сімейного кодексу України, ст.ст. 6, 13, 22 Закону 
України «Про місцеві державні адміністрації», ст.ст. 6, 9, 11 Закону України «Про 
забезпечення організаційно - правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування», ст.ст. 24, 25 Закону України «Про охорону 
дитинства», постанов Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2002 року № 564 «Про 
затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу» та від 31 січня 2007 року 
№ 81 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги на 
дітей -  сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення 
прийомним батькам та батькам -  вихователям за надання соціальних послуг у прийомних 
сім'ях та дитячих будинках сімейного типу за принципом «гроші ходять за дитиною», наказу 
Міністерства соціальної політики України від 19 вересня 2017 року № 1485 , зареєстрованого 
в Міністерстві юстиції України 11 жовтня 2017 року за № 1250/31118 «Про затвердження 
Порядку взаємодобору сім 'ї та дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківською 
піклування», розглянувши заяву батьків-вихователів Романенка Андрія Анатольовича га 
Романенко Галини Олексіївни (вх. № Р-150 від 15 червня 2020 року), враховуючи 
рекомендації Новопсковського районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді 
від 02 червня 2020 року № 244 щодо поповнення дітьми дитячого будинку сімейного типу 
Романенко, висновок служби у справах дітей Новопсковської районної державної 
адміністрації Луганської області про доцільність влаштування до дитячого будинку 
сімейного типу на виховання та спільне проживання дітей-вихованців від 15 червня 2020 
року № 194, протокол комісії з питань захисту прав дитини при Новопсковській районній 
державній адміністрації Луганської області від 16 червня 2020 року № 8, з метою соціально- 
правового захисту дітей,
З О Б О В ' Я З У Ю :

1. Влаштувати з 19 червня 2020 року до дитячого будинку сімейного типу Романенка 
Андрія Анатольовича та Романенко Галини Олексіївни, які проживають за адресою: 
Луганська область, Новопсковський район, селище Білолуцьк, вулиця Московська, будинок
5, на виховання та спільне проживання дітей-сиріт Татарінова Олексія Олексійовича. 
07 грудня 2011 року народження, Татарінова Петра Олексійовича, 05 липня 2014 року 
народження, та Татарінова Івана Олексійовича, 21 січня 2017 року народження.

2. Покласти на батьків-вихователів Романенка Андрія Анатольовича, 25 вересня 
1971 року народження, та Романенко Галину Олексіївну, 29 грудня 1973 року народження, 
персональну відповідальність за життя, здоров'я, фізичний і психічний розвиток Татарінова 
Олексія Олексійовича, 07 грудня 2011 року народження, Татарінова Петра Олексійовича. 
05 липня 2014 року народження, та Татарінова Івана Олексійовича, 21 січня 2017 року 
народження.



3. Службу у справах дітей Новопсковської районної державної адміністрації Луганської 
області:

1) підготувати додаткову угоду до договору про організацію діяльності дитячого 
будинку сімейного типу, до якого влаштовуються на виховання та спільне проживання діти, 
між Новопсковською районною державною адміністрацією Луганської області, в особі 
голови районної державної адміністрації Слюсарєвої С.О., і громадянами Романенком 
Андрієм Анатольевичем та Романенко Галиною Олексіївною;

2) передати батькам-вихователям документи на дітей, які влаштовуються;
3) здійснювати контроль за умовами проживання, виховання та розвитку дітей- 

вихованців в дитячому будинку сімейного типу;
4) готувати щорічний звіт про стан утримання та розвиток дітей-вихованців \ 

дитячому будинку сімейного типу.

4. Новопсковський районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді:
1) закріпити за дитячим будинком сімейного типу соціального працівника;
2) забезпечити соціальне супроводження, що передбачає надання комплексу послуг, 

спрямованих на створення належних умов функціонування дитячого будинку сімейного типу 
та розвиток дітей-вихованців;

3) щорічно подавати службі у справах дітей райдержадміністрації інформацію про 
ефективність функціонування дитячого будинку сімейного типу та розвиток дітей- 
вихованців.

5. Управління фінансів Новопсковської районної державної адміністрації Луганської 
області вирішити питання фінансування дитячого будинку сімейного типу за рахунок 
субвенції з державного бюджету щодо виплати державної соціальної допомоги на дітей -  
сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення прийомним 
батькам та батькам -  вихователям за надання соціальних послуг у прийомних сім'ях і а 
дитячих будинках сімейного типу за принципом «гроші ходять за дитиною».

6. Управління соціального захисту населення Новопсковської районної державної 
адміністрації Луганської області:

1) забезпечити своєчасне призначення та виплату за рахунок коштів державного 
бюджету державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям за надання соціальних послуг у 
дитячому будинку сімейного типу за принципом «гроші ходять за дитиною» на підставі 
заяви батьків-вихователів та наданих до неї відповідних документів;

2) забезпечити дітей-вихованців пільговим оздоровленням.

7. Рекомендувати Комунальному некомерційному підприємству «Новопсковський 
центр первинної медико-санітарної допомоги Новопсковської районної ради»:

1) забезпечити проходження двічі на рік дітьми-вихованцями медичного огляду, а у 
разі потреби - здійснення диспансерного нагляду за ними;

2) щорічно подавати службі у справах дітей Новопсковської районної державної 
адміністрації Луганської області інформацію про стан здоров'я дітей, дотримання батьками- 
вихователями рекомендацій лікарів.

8. Відділ освіти Новопсковської районної державної адміністрації Луганської області:
1) забезпечити здобуття дітьми-вихованцями повної загальної середньої освіти, а у разі 

потреби -  забезпечення індивідуального навчання;
2) щорічно подавати службі у справах дітей Новопсковської районної державної 

адміністрації Луганської області інформацію про рівень розвитку та знань дітей-вихованців. 
наявність шкільного одягу та шкільного приладдя, систематичне відвідування уроків і а 
своєчасність і якість виконання домашніх завдань, залучення їх до занять в гуртках, секціях 
відповідно до здібностей та вподобань дітей з метою їх гармонійного та всебічного розвитку.



9. Рекомендувати Новопсковському відділу поліції Головного управління 
Національної поліції в Луганській області щорічно надавати службі у справах дітей 
Новопсковської районної державної адміністрації Луганської області інформацію про 
відсутність (наявність) проявів асоціальної поведінки з боку дітей-вихованців та батьків- 
вихователів.

10. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Світлана СЛЮСАРСВА


