
   

 
ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 16.03.2021 № 116 

м. Золотоноша  

 

Про забезпечення функціонування дитячого  

будинку сімейного типу Раджабових 

 

 Розглянувши заяви батьків-вихователів Раджабова Г.М. та Раджабової 

Т.В. (01.03.2021 № 128) про продовження функціонування дитячого будинку 

сімейного типу на території Золотоніської міської територіальної громади, 

відповідно до Закону України „Про забезпечення організаційно-правових умов 

соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування”, постанови Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 № 564 „Про 

затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу”, керуючись п. 4 

„б” ст. 34 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, - 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Забезпечити функціонування дитячого будинку сімейного типу 

Раджабова Григорія Миколайовича та Раджабової Тетяни Віталіївни. 

2. Укласти договір про забезпечення функціонування дитячого будинку 

сімейного типу та виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування: Ковшун Аліни Віталіївни, 06.01.2004 р.н., Ковшуна Віталія 

Віталійовича, 17.12.2005 р.н., Ковшун Марії Вячеславівни, 04.01.2010 р.н., 

Карпич Катерини Віталіївни, 09.01.2017 р.н., Карпича Михайла Віталійовича, 

07.03.2015 р.н., Захаренка Богдана Юрійовича, 11.03.2014 р.н., Атрощенка 

Артема Юрійовича, 08.04.2009 р.н..  

3. Службі у справах дітей, сім’ї, молоді та спорту (Засенко Н.І.): 

3.1. Забезпечити контроль за виконанням договору та умовами 

проживання і виховання дітей у дитячому будинку сімейного типу. 

3.2. Щорічно готувати звіт про стан утримання і розвиток дітей у дитячому 

будинку сімейного типу та надавати його батькам-вихователям для 

ознайомлення. 

3.3. Щорічно забезпечувати дітей-вихованців пільговим оздоровленням. 

4. Управлінню праці та соціального захисту населення (Лукомська Т.Е.) 

забезпечити призначення і виплату державної соціальної допомоги на  

дітей, грошового забезпечення батькам-вихователям у межах видатків, 
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передбачених у державному бюджеті. 

5. Комунальному підприємству „Золотоніський міський центр первинної 

медико-санітарної допомоги (сімейної медицини)” Золотоніської міської ради 

(Насальська Л.О.) забезпечити медичний огляд дітей двічі на рік та здійснення 

диспансерного нагляду за ними. 

6. Золотоніському центру надання соціальних послуг (Неліна Л.Т.) 

забезпечити соціальний супровід дитячого будинку сімейного типу, надання 

комплексу послуг, спрямованих на забезпечення належних умов утримання та 

виховання дітей. 

7. Золотоніському районному ВП ГУНП в Черкаської області (Охріменко 

О.В.), КП „Золотоніський міський центр первинної медико-санітарної допомоги 

(сімейної медицини)” (Насальська Л.О.), Золотоніському центру надання 

соціальних послуг (Неліна Л.Т.) подавати службі у справах дітей, сім’ї, молоді та 

спорту міськвиконкому інформацію про стан утримання та виховання дітей в 

дитячому будинку сімейного типу. 

8. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови Ніщенко М.Е. та службу у справах дітей, сім’ї, молоді та спорту  

(Засенко Н.І.). 
 

 

Міський голова             Віталій ВОЙЦЕХІВСЬКИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ніна Засенко 23880 


