
 

 
ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 03.12.2021 № 544 

м. Золотоноша  

 

Про створення дитячого будинку сімейного типу на базі 

прийомної сім’ї Мініних та влаштування дітей  

 

 Розглянувши заяву прийомних батьків Мініна О.В. та Мініної Ю.Ю. 

(02.12.2021 № 884) про створення на базі їх прийомної сім’ї дитячого будинку 

сімейного типу та влаштування дітей, враховуючи рішення комісії з питань 

захисту прав дитини 03.12.2021, відповідно до 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. Створити з 03.12.2021 на базі прийомної сім`ї Мініна Олександра 

Володимировича та Мініної Юлії Юріївни, які проживають за адресою:  

м. Золотоноша, вул. Гайдара, 28/2, на їх власній житловій площі дитячий 

будинок сімейного типу (далі ДБСТ).  

2. Припинити з 03.12.2021 дію угоди від 09.06.2017, укладеної між 

виконавчим комітетом Золотоніської міської ради та прийомними батьками 

Мініним О.В. та Мініною Ю.Ю. про влаштування дітей на виховання і 

спільне проживання у прийомну сім’ю. 

3. Влаштувати з 03.12.2021 в ДБСТ Мініних дітей, позбавлених батьківського 

піклування  Легу Анну Олегівну, 25.06.2011 р.н., Легу Артема Олеговича, 

25.06.2011 р.н., Кокозея Андрія Анатолійовича, 20.06.2007 р.н., Кокозей 

Альону Тургутівну, 19.08.2008 р.н., Кокозей Софію Тургутівну, 07.06.2010 р.н.  

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

 4.1. Підготувати проєкт договору про організацію діяльності дитячого 

будинку сімейного типу між батьками-вихователями та виконавчим комітетом 

міської ради. 

  4.2. Забезпечити контроль за виконанням договору та умовами проживання 

і виховання дітей у дитячому будинку сімейного типу. 

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

будинку сімейного типу та надавати його батькам-вихователям для 



ознайомлення. 

4.4. Забезпечити дітей-вихованців пільговим оздоровленням. 

5. 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, 

передбачених у державному бюджеті. 

6. Комунальному підприємству „Золотоніський міський центр первинної 

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

(Прокопчук О.С.) забезпечити медичний огляд дітей двічі на рік та здійснення 

диспансерного нагляду за ними. 

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

забезпечити соціальний супровід дітей, надання комплексу послуг, 

спрямованих на забезпечення належних умов їх утримання та виховання. 

8. Золотоніському районному ВП ГУНП в Черкаської області  

(Охріменко О.В.), КП „Золотоніський міський центр первинної медико-

санітарної допомоги (сімейної медицини)” (Прокопчук О.С.), Золотоніському 

центру надання соціальних послуг (Неліна Л.Т.) щорічно згідно законодавства 

подавати службі у справах дітей, сім’ї, молоді та спорту міськвиконкому 

інформацію про стан утримання та виховання дітей в дитячому будинку 

сімейного типу. 

9. Вважати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету 

Золотоніської міської ради від 07.06.2017 № 178 „Про створення прийомної 

сім’ї Мініних та влаштування дітей на виховання і спільне проживання” . 

10. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови та службу у справах дітей, сім’ї, молоді та спорту (Засенко Н.І.). 

 

 

 

Секретар ради        Наталія СЬОМАК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ніна Засенко 23880 


