
        

У К Р А Ї Н А
Харківська область
Чугуївський район

СЛОБОЖАНСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА
ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ

РІШЕННЯ               
                 31 травня  2021 року                                                                   № 198

Про      зарахування      неповнолітнього  
**********   до 
відділення малого групового будиночку 
Комунального    закладу   «Харківський 
обласний   центр  соціальної підтримки 
дітей та сім’ї «Гармонія»»

Згідно з ст. 6 Закону України «Про забезпечення організаційно-правових
умов  соціального  захисту  дітей-сиріт  та  дітей,  позбавлених  батьківського
піклування», ст. 24 Закону України «Про охорону дитинства», відповідно до п.
35 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із
захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 24.09.2008 року № 866 «Питання діяльності  органів опіки та піклування,
пов’язаної із захистом прав дитини» (із змінами), п. 18 Примірного положення
про  центр  соціальної  підтримки  дітей  та  сімей,  затвердженого  постановою
Кабінету  Міністрів  України  від  16  листопада  2016  року  №  834,  п.п.  3.8.3.
Положення про Комунальний заклад «Харківський обласний центр соціальної
підтримки дітей та сім’ї «Гармонія»» Харківської обласної ради, затвердженого
головою Харківської обласної ради, враховуючи лист служби у справах дітей
по  Індустріальному  району  м.  Харкова  від  30.03.2021  р.  №  02-22/672/21,
рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 12.05.2021 р. № 332
та  рішення  комісії  з  питань  захисту  прав  дитини  при  виконавчому  комітеті
Слобожанської селищної ради від 06.04.2021 року № 4, з метою соціального
захисту  прав  неповнолітнього  *******,  на  виконання  делегованих
повноважень, зазначених у підпункті 4 пункту «б» ст. 34 Закону України «Про
місцеве  самоврядування  в  Україні»,  виконавчий  комітет  Слобожанської
селищної ради:  

В И Р І Ш И В:

1. Зарахувати  *******,  30.12.2006  року  народження,  який  має  статус
дитини, позбавленої батьківського піклування, до відділення малого групового
будиночку  Комунального  закладу  «Харківський  обласний  центр  соціальної



підтримки дітей та сім’ї «Гармонія»» на повне державне утримання, терміном
на 6 місяців.

2. Службі  у  справах  дітей  Слобожанської  селищної  ради  (Тетяні
РИЖЕНКО):

2.1.Вжити  заходи  щодо  передачі  дитини  та  документів  дитини  до   КЗ
«Харківський обласний центр соціальної підтримки дітей та сім’ї «Гармонія»»;

2.2. Продовжити роботу з реалізації права дитини, позбавленої батьківського
піклування Савинського Д.О. на сімейне виховання.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника селищного
голови з питань діяльності виконавчих органів ради  Олену Тимченко.

Слобожанський 
селищний голова                                                                              Дмитро ДІХТЯР


