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РозпоРядж[ння

{угу!в

|!ро хй виконання 3акону '!{'кра!ни

"!!ро забезпечення орган!зац!йно-
правовпх умов соц|ального захисц}/
д1тей-сир1т та д!тей, позбавленцх
батьк!вського п!клуваншя'' на територ!!
9угу!вського райопу

8|дпов!дно до 3акон1в !кра!ни: <|{ро охорону дитинства>, <<|1ро

забезпечення орган1зац1йно-правових щ{ов соц1ального захисц л|тей-сир!т та
д|тей, позбавлених батьк1вського п!клування>, керу!очись статтями 6,22 3акону
9кра!ни <|1ро м!сцев1 дер;кавн1 адм!н1сщац1!>, !казу |1резидента 9кра!ни
в\д \7.|0.1997 ']ч[р 1153/97 <|{ро затверд;кення заход1в щодо посилення
становища д!тей-сир1т та д|тей, позбавлених батьк1вського п!клування>,
з метого соц!ального захисц д|тей-сир1т та д|тей, позбавлених батьк!вського
п|клування, та враховуочи р[лпенгтя колег|| районно| дерхавно? адм!н1страц|!
в|д 30 липня 2015 року:

1. Рекомендувати с1льським, селищним головаш.1:

1.1. не мен|!е, н1ж дв|ч! на р1к проводити обстеження умов про)киванн'{
д|тей-сир1т, д|тей, позбавлених батьк|вського п1к;тування, як[ вихов)гтоться в
с|м'ях оп|ьун!в (п1клувальник|в), а також у прийомних о!м'ях та дитятих
будинках с1мейного типу.

1.2. Актив1з1ъати д|яльн[сть щодо створення прийомних с|мей та дитячих
будинк|в с!мейного типу.

1.3. Бзяти п|д особистий конщоль питання постановки на квартирний
обл1к д1тей-сир!т та д1тей' позбавлених батьк|вського п1клування, як] не матоть
житла !досягли !б-р|чного в!ку. та вжити заход|в щодо надання житла д!тям
дано! категор!|.

2. {угу!вському районному ценщу соц1альних слркб для с1м'], д!тей та
молод1 (Ряб|н1на 1.8.):

2.1 . 3абезпечити соц!альним супроводом с|м'| оп!кун|в (п!клувальник!в),
як! виховулоть д1тей_сир!т та д|тей' позбавлених батьк!вс!кого п|клування.

2.2. Фрган!зувати роботу щодо свосчасного ъияъляент\я о1мей, як[
перебуватоть у складних )киттсвих обставинах, з метото надання 1м п[дтримкш та
недопущення вкхолу литини !з с|м'|'
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2.3. [{роводити поот1йну |нформац1йну робоц серед населення з мето!о

п|д6ору кан!идат!' 
"а 

с'"ор"нн' с1мейних форм виховання !|тей_сир!т та д1тей'

позбавлених батьк1вського п|клування'
3. Б1дд1лу охорони здоров'я районно! державнот 

"дчу1:'|_:_1']
1герез н.й) з!безпетйти 100'/' проходження медичного обстеження д1тей-сир1т

та д|тей, позбавлених батьк|вського п[клування'

4. Б1дд|лу осв|ти районно! державнот адм1н1страц11

(л"',ов!н-з!.рев' 
. 
€.Ф.) 

. 
забезпепити виплату сдиноразово| допомоги

д!тям-оиротам та д!тям, якт гтозбавлен| батьк|вського п|клування' як| досягли

18-ти р[нного в|ку.
5.8!дд1лам охорони здоров'я (|ерез Ё'й'), оов|ти рйонно| дерх<авно!

адм|н[страц!! (&ховия-3верева €.Ф.), 9уц|всь-кому -Рйонному 
центру

й|;-,,"" ",у*б 
дпя с1м'!, д!тей та молод| (Ряб|н|на 

.! 'Б ')' рекомендувати

с!льським' селищним головам про проведену робоц |нформувати службу

у-!,р','" .ь"и районно! державно! адм|н!страц|| до 10 лтотого 2016 року'

6' €лужб1 у с[равах д!тей районно! державно| адм1н|страц||

((9окурова | .Ф.):' ^ 
6.'. ![{оквартально оновл}овати дан| по Рссщу житла д1тей-сир:т та д1теи'

позбавлених батьк|вського п|кпування'
6.2. 3д!йстлтовати *'''р'," за умовами утриман|'т д1тей-сир|т та д|тей'

позбавлених батьк[вського п|клу"ав'я, в с!м'ях усиновл:ован|в' оп1кун|в'

п|клувальник1в, прийомних с|м'ях та дитячих буАинках с.мейного типу'
' 6.3.!зяти п|д особистий контроль питання вла!,]цвання до с!мейних

ц'р" !'!'"'|* л|тей_сир|т та д1тей, йозбавлених батьк!вського п|клування'

6.4. 3аслу:<овувати на зас|данн[ ком|с|| з питанъ захлсту прав дитини

район!о! д"рй'.,'т адм[н|страц1| |нформац|:о орган|в оп1ки та п!клування

с!льських та селищних рад про виконання оп1кунами !_ п!кпувапьниками

обов'язк1в щодо соц1ального захисту д!тей-сир!т та д!тей' позбавлених

батьк!вського п|клування.
6.5.[{ро виконання розпоряд)кення |нформувати

дерхавно] адм|н|страц!| через сектор контролто апарату

адм|н!страц|т до 20 лютого 20|6рок5'

голову

районно]
раионно1

дер;кавно!

засцпника
7. 1(онроль за виконанням розпоряд)кення _ 

пок''1асти

голови районно! державно| адм|н|страц|! 8олоцкову Б'й'

|олова райовно! дер:кавно!
адм!н!страц!! €.о. коРол[ок


