Від 03 квітня 2018 року

№ 88-р

Про переведення прийомної сім’ї
в статус дитячого будинку сімейного
типу та влаштування на спільне
проживання та виховання малолітніх дітей,
позбавлених батьківського піклування
Відповідно до ст. ст. 41, 22 Закону України «Про місцеві державні
адміністрації», постанов Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2002 року
№ 564 «Про затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу»
(із змінами), від 24 вересня 2008 року № 866 «Питання діяльності органів опіки
та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», рішення комісії з питань
захисту прав дитини при районній державній адміністрації від 03 квітня
2018 року (протокол № 5), на підставі заяви ОСІБ та з метою поліпшення
становища дітей, позбавлених батьківського піклування, створення належних
умов для їх виховання в сімейному оточенні, забезпечення найбільш повного
захисту їхніх інтересів:
1. Створити дитячий будинок сімейного типу для дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, на базі прийомної сім’ї.
2. Розпорядження голови районної державної адміністрації від 04 грудня
2014 року № 306-р «Про створення прийомної сім’ї та передачу дітей на
виховання і проживання в прийомну сім’ю» та від 01 листопада 2016 року
№ 324-р «Про довлаштування в прийомну сім’ю» вважати такими, що
втратили чинність.
Прийомних дітей вважати вихованцями дитячого будинку сімейного
типу.
3. Дію Договору про влаштування дітей на виховання і спільне
проживання у прийомній сім’ї від 02 листопада 2016 року
вважати
припиненою.
4. Довлаштувати з 03 квітня 2018 року в дитячий будинок сімейного
типу малолітніх дітей, позбавлених батьківського піклування:
ОСОБУ - перебуває на первинному обліку служби у справах дітей
Олександрівської районної державної адміністрації з 02 березня 2018 року.
Мати позбавлена батьківських прав рішенням Олександрівського районного
суду від 20 лютого 2018 року, батько помер 20 листопада 2016 року;
Малолітня ОСОБА перебуває на первинному обліку служби у справах
дітей Олександрівської районної державної адміністрації з 02 березня
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2018 року. Мати позбавлена батьківських прав рішенням Олександрівського
районного суду від 20 лютого 2018 року, батько помер 20 листопада 2016 року.
5. Укласти договір про організацію діяльності дитячого будинку
сімейного типу від 03 квітня 2018 року між подружжям ОСІБ, з одного боку,
та Олександрівською районною державною
адміністрацією, з другого
боку (додається).
6. Довести до відома батьків–вихователів, що відповідно до пункту 19
Положення про дитячий будинок сімейного типу, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2002 року № 564 «Про затвердження
положення про дитячий будинок сімейного типу», батьки - вихователі несуть
персональну відповідальність за життя, здоров’я, фізичний і психічний
розвиток дітей-вихованців.
7. ОСОБАМ:
раз на два роки проходити навчання з підвищення кваліфікації для
прийомних батьків та батьків-вихователів;
рекомендувати нотаріально оформити майно, що належить малолітнім
дітям, позбавленим батьківського піклування на праві спадщини.
8. Службі у справах дітей районної державної адміністрації:
надати у 3-денний термін батькам-вихователям пакет документів на
нововлаштованих дітей-вихованців;
надати у 3-денний термін районному центру соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді копії документів на дітей-вихованців;
здійснювати
контроль
за умовами проживання та виховання
вихованців у дитячому будинку сімейного типу, а також за виконанням
батьками - вихователями умов укладеного договору;
надавати службі у справах дітей Кіровоградської обласної державної
адміністрації щорічний звіт про стан утримання і розвиток дітей у дитячому
будинку сімейного типу.
9. Олександрівському районному центру соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді:
закріпити за сім’єю фахівця з соціальної роботи;
забезпечити здійснення соціального супроводження дітей-вихованців та
батьків-вихователів, надання комплексу послуг, спрямованих на належне
функціонування дитячого будинку сімейного типу;
надавати щороку до 15 грудня службі у справах дітей районної державної
адміністрації інформацію про ефективність функціонування дитячого будинку
сімейного типу.
10. Центральній районній лікарні:
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закріпити за дітьми за дільничним принципом лікаря-педіатра та
терапевта, визначити коло їх додаткових посадових обов’язків щодо
батьків-вихователів та дітей-вихованців;
забезпечити проходження дітьми двічі на рік медичного огляду та
здійснення диспансерного нагляду над ними;
надавати щороку до 15 грудня службі у справах дітей районної державної
адміністрації звіт про стан здоров’я дітей, дотримання батьками-вихователями
рекомендацій лікарів.
11. Відділу освіти районної державної адміністрації:
забезпечити реалізацію права дітей на здобуття ними дошкільної та
загальної середньої освіти, а у разі потреби – забезпечення індивідуального
навчання;
надавати службі у справах дітей райдержадміністрації до 15 грудня
щорічний звіт про рівень розвитку та знань дітей, наявність шкільного одягу і
шкільного приладдя, систематичне відвідування уроків, своєчасність, якість
виконання домашніх завдань, відвідування дітьми гуртків, секцій,
позашкільних заходів та участь батьків у вихованні дітей.
12. Управлінню соціального захисту населення районної державної
адміністрації:
здійснювати призначення і виплату державної соціальної допомоги на
дітей та грошового забезпечення батьків-вихователів щомісяця до 20 числа;
щороку забезпечувати дітей-вихованців пільговим відпочинком та
оздоровленням.
13. Олександрівському ВП Знам’янського ВП ГУНП України в
Кіровоградській області надавати щороку до 15 грудня службі у справах дітей
районної державної адміністрації інформацію про відсутність проявів
асоціальної поведінки, протиправний дій
з боку
дітей-вихованців та
батьків-вихователів.
14. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Голова районної
державної адміністрації

О.БОРОТА

