
СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я  
голови районної державної адміністрації

смт Станиця Луганська

Про створення прийомної сім’ї
та

а також влаштування до неї на 
виховання і спільне проживання дитини- 
сироти

Відповідно до статей 256’-2564 Сімейного кодексу України, статей 6, 13, 16 
Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Закону України «Про 
забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування», Порядку провадження органами 
опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 
року № 866, Положення про прийомну сім’ю, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2002 року № 565, 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», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
31 січня 2007 року № 81, розпорядження голови Станично-Луганської районної 
державної адміністрації від 10 червня 2020 року № 516 «Про надання статусу 
дитини-сироти 2015 року
народження», на підставі заяви громадян

1981 року народження та 1981
року народження, які мешкають за адресою: Луганська область, Станично- 
Луганський район, село , враховуючи
рекомендацію Луганського обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей 
та молоді від  ̂ \ про включення громадян

електронного банку даних про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, і сім’ї потенційних усиновлювачів, опікунів, піклувальників, 
прийомних батьків, батьків-вихователів, висновку служби у справах дітей 
Станично-Луганської райдержадміністрації про можливість створення

2015 року народження

та до Єдиного

прийомної сім’ї від 2020 року № , враховуючи, що малолітня



залишилася без батьківського піклування: мати 
дитини і -  померла, свідоцтво про смерть від

2020 року серія видане відділом державної реєстрації
актів цивільного стану по Лутугинському району та місту 
Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (місто Харків); 
відомості про батька малолітньої записані відповідно до частини першої статті 
135 Сімейного кодексу України, що підтверджено повним витягом з 
Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про 
народження від 2020 року № . виданим відділом
державної реєстрації актів цивільного стану по та Станично-
Луганському районах Східного міжрегіонального управління Міністерства 
юстиції (місто Харків), враховуючи рішення Комісії з питань захисту прав 
дитини Станично-Луганської райдержадміністрації від ж 2020 року 
(протокол засідання № ), з метою забезпечення соціального та правового
захисту дитини-сироти, 
зобов’язую:

1. Створити прийомну сім’ю на ‘базі родини
та  ̂ ж 2020 року за адресою:

Луганська область, Станично-Луганський район, село
(далі -  прийомна сім’я ;).

2. Влаштувати до прийомної сім’ї 2020 року
малолітню 2015 року народження, яка
має статус дитини-сироти.

3. Прийомні батьки несуть персональну відповідальність за життя, 
здоров’я, фізичний та психічний розвиток прийомної дитини та є законними 
представниками прийомної дитини на підприємствах, в установах та 
організаціях без спеціальних на те повноважень.

4. Службі у справах дітей Станично-Луганської районної державної 
адміністрації Луганської області:

4.1. підготувати проект Договору між прийомними батьками
і » та Станично-

Луганською районною державною адміністрацією Луганської області про 
влаштування до прийомної сім’ї малолітньої

2015 року народження;

4.2. здійснювати контроль за умовами проживання та виховання дитини;

4.3. щороку готувати звіт про стан утримання і розвитку дитини в сім’ї.

5. Рекомендувати Станично-Луганському районному центру 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді:

5\£. закріпити за прийомною сім’єю соціального працівника;
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5.2. забезпечити соціальний супровід прийомної сім’ї, надавати комплекс 
послуг, спрямованих на створення належних умов функціонування прийомної 
сім’ї;

5.3. подавати службі у справах дітей Станично-Луганської районної 
державної адміністрації Луганської області щорічний звіт про виконання плану 
соціального супроводу дитини та сім’ї.

6. Управлінню соціального захисту населення Станично-Луганської 
районної державної адміністрації Луганської області забезпечити призначення і 
виплату державної соціальної допомоги на дитину, грошового забезпечення 
прийомним батькам у межах видатків, передбачених у державному бюджеті.

7. Управлінню фінансів Станично-Луганської районної державної 
адміністрації Луганської області вирішити питання фінансування прийомної 
сім’ї 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 та дитячих 
будинках сімейного типу за принципом «гроші ходять за дитиною».

8. Рекомендувати Комунальному некомерційному підприємству 
«Центр первинної медико-санітарної допомоги Станично-Луганської районної 
ради»:

8.1. закріпити за прийомною дитиною лікаря загальної практики сімейної 
медицини та дільничного педіатра;

8.2. забезпечити проходження прийомною дитиною двічі на рік
медичного огляду та здійснення диспансерного нагляду за нею;

8.3. подавати службі у справах дітей Станично-Луганської районної
державної адміністрації Луганської області щорічний звіт про стан здоров’я 
дитини, дотримання прийомними батьками рекомендацій лікаря.

9. Відділу освіти Станично-Луганської районної державної
адміністрації Луганської області:

9.1. забезпечити право дитини на здобуття дошкільної, середньої освіти, 
а у разі потреби -  забезпечення індивідуального навчання;

9.2. забезпечити прийомну дитину пільговим оздоровленням;

9.3. подавати службі у справах дітей Станично-Луганської районної
державної адміністрації Луганської області щорічний звіт про рівень розвитку 
та знань дитини, наявність шкільного одягу та шкільного приладдя,
систематичне відвідування уроків, своєчасність та якість виконання домашніх 
завдань, відвідування дитиною гуртків, секцій, позашкільних заходів, участь 
прийомних батьків у вихованні дитини, тощо.
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10. Рекомендувати Станично-Луганському відділу поліції Головного 
управління Національної поліції в Луганській області щорічно надавати службі 
у справах дітей Станично-Луганської районної державної адміністрації 
Луганської області інформацію про наявність або відсутність проявів 
асоціальної поведінки з боку прийомної дитини та прийомних батьків.

11. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на 
заступника голови райдержадміністрації Ірину Костан.

Юрій ЗОЛКІН


