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СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ 
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Jsfo ______

Про влаштування на виховання та 
спільне проживання до дитячого 
будинку сімейного типу 
неповнолітньої

та малолітнього

Відповідно до статей 2565, 2566, 2567, 2568 Сімейного кодексу України, 
статті 25 Закону України «Про охорону дитинства», статті 23 Закону України 
«Про місцеві державні адміністрації», статей 11, 12, 31 Закону України 
«Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей- 
сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», керуючись Положенням 
про дитячий будинок сімейного типу, затвердженим постановою Кабінету 
Міністрів України від 26 квітня 2002 року № 564 «Про затвердження 
Положення про дитячий будинок сімейного типу», пунктом 35 Порядку 
провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом 
прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
24 вересня 2008 року № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, 
пов’язаної із захистом прав дитини», постановою Кабінету Міністрів України 
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 батькам-вихователям і 
прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках 
сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною», 
на підставі розпорядження Святошинської районної в місті Києві державної 
адміністрації від 16 січня 2017 року № 16 «Про створення та забезпечення 
функціонування у Святошинському районі міста Києва дитячого будинку 
сімейного типу на базі родини :», враховуючи пропозиції комісії з
питань захисту прав дитини Святошинської районної в місті Києві державної 
адміністрації від 15 липня 2020 року (протокол № 9) та у зв’язку зі зверненням 
батьків-вихователів

1. Направити на виховання та спільне проживання до дитячого будинку 
сімейного типу родини :
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\ \ року народження, яка
зареєстрована за адресою: вулиця , будинок № , квартира № ,
місто , батько якої, громадянин , помер (свідоцтво
про смерть від 12 липня 2017 року), мати, громадянка

, позбавлена батьківських прав (рішення Святошинського районного 
суду міста Києва від 01 квітня 2020 року).

12, року народження, який
зареєстрований за адресою: вулиця , будинок № , квартира № ,
місто Київ, мати-одиначка якого, громадянка
позбавлена батьківських прав (рішення Святошинського районного суду міста 
Києва від 01 квітня 2020 року).

2. Надати Р0КУ народження, та
року народження, статус дітей-

вихованців будинку сімейного типу.

3. Покласти на батьків-вихователів та
персональну відповідальність за життя, здоров’я,

фізичний і психічний розвиток дітей-вихованців 
року народження, та 

року народження.

4. Службі у справах дітей та сім’ї Святошинської районної в місті Києві 
державної адміністрації:

4.1. Вжити заходів щодо укладення додаткової угоди про внесення змін до 
договору про організацію діяльності дитячого будинку сімейного типу між 
Святошинською районною в місті Києві державною адміністрацією та 
батьками-вихователями

в частині влаштування 
року народження, та 

року народження.

4.2. Надати батькам-вихователям документи на дітей-вихованців.

4.3. Здійснювати контроль за умовами проживання, виховання, утримання, 
навчання та розвитку дітей-вихованців у дитячому будинку сімейного типу з 
дотриманням положень чинного законодавства України щодо функціонування 
дитячого будинку сімейного типу.

4.4. Щороку готувати звіт про стан виховання, утримання і розвитку дітей 
у дитячому будинку сімейного типу.
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5. Святошинському районному у місті Києві центру соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді:

5.1. Забезпечити соціальне супроводження, надання комплексу послуг, 
спрямованих на створення належних умов функціонування дитячого будинку 
сімейного типу.

5.2. Щороку надавати службі у справах дітей та сім’ї Святошинської 
районної в місті Києві державної адміністрації звіт про виконання плану 
соціального супроводження дітей-вихованців.

6. Управлінню соціального захисту населення Святошинської районної в 
місті Києві державної адміністрації здійснювати призначення та виплати 
державної соціальної допомоги на дітей, грошового забезпечення одному з 
батьків-вихователів у межах видатків, передбачених у державному бюджеті, та 
надавати інформацію про виплати до служби у справах дітей та сім’ї 
Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації.

7. Управлінню освіти Святошинської районної в місті Києві державної 
адміністрації:

7.1. Забезпечити право дітей-вихованців на здобуття загальної середньої 
освіти, а у разі потреби -- індивідуальне навчання.

7.2. Забезпечити безкоштовне оздоровлення дітей-вихованців у дитячих 
оздоровчих закладах.

7.3. Щороку надавати службі у справах дітей та сім’ї Святошинської 
районної в місті Києві державної адміністрації звіт про рівень розвитку та 
знань, наявність шкільного одягу та шкільного приладдя, систематичне 
відвідування уроків та своєчасність і якість виконання домашніх завдань, 
відвідування дітьми гуртків, секцій, позашкільних заходів, участь батьків у 
вихованні дітей.

8. Відділу охорони здоров’я Святошинської районної в місті Києві 
державної адміністрації:

8.1. Закріпити за дітьми дільничного лікаря та забезпечити проведення 
двічі на рік безоплатного медичного огляду та здійснення диспансерного 
нагляду за ними.

8.2. Щороку надавати службі у справах дітей та сім’ї Святошинської 
районної в місті Києві державної адміністрації звіт про стан здоров’я дітей, 
дотримання батьками-вихователями рекомендацій лікарів.
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9. Святошинському управлінню поліції Головного управління 
Національної поліції у місті Києві щороку надавати службі у справах дітей та 
сім’ї Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації звіт про 
відсутність чи наявність проявів асоціальної поведінки з боку дітей, які 
виховуються в дитячому будинку сімейного типу, та батьків-вихователів.

10. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 
голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації згідно з 
розподілом обов’язків.

Г олова

Згідно з оригіналом: 
начальник відділу oprat 
Оригінал знаходиться в

ізації ДІу§)в 
справа

Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ

Тетяна ЛОЗОВА.<р£.
ії


