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Про влаштування малолітньої 
Заплатинської Катерини Віталіївни,
03.08.2018 р.н., до дитячого будинку 
сімейного типу Назарових

Відповідно до ст. 6, п. 6 ст. 13, п.п. 1, ст. 22 Закону України «Про місцеві 
державні адміністрації», ст. 6 Закону України «Про забезпечення 
організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування», ст. 25 Закону України «Про охорону 
дитинства», Сімейного кодексу України, п. 6, 11 Положення про дитячий 
будинок сімейного типу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 26.04.2002 № 564, Порядку провадження органами опіки та 
піклування діяльності, пов'язаної із захистом прав дитини, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 №866, заяви батьків- 
вихователів Назарової П.В. та Назарова О.В. від 09.09.2021 та згідно з 
протоколом засідання комісії з питань захисту прав дитини Одеської районної 
державної адміністрації Одеської області від 09.09.2021 № 7, діючи в 
інтересах дитини:
1. Влаштувати з 14.09.2021 малолітню Заплатинську Катерину Віталіївну,
03.08.2018 р.н., дитину, позбавлену батьківського піклування (рішення 
виконавчого комітету Маяківської сільської ради Одеської області від 
19.08.2021 № 15/34-2021 «Про надання статусу малолітній Заплатинській 
Катерині Віталіївні, 03.08.2018 року народження, статус дитини, позбавленої 
батьківського піклування») до дитячого будинку сімейного типу Назарових за 
адресою: вул. Залізнична, буд.42, смт. Овідіополь, Одеського району, Одеської 
області.
2. Покласти на батьків-вихователів, Назарова Олександра Валентиновича та 
Назарову Поліну Василівну, персональну відповідальність за життя, здоров’я, 
фізичний та психічний розвиток малолітньої Заплатинської Катерини 
Віталіївни, 03.08.2018 р.н.
3. Службі у справах дітей Одеської районної державної адміністрації Одеської 
області підготувати зміни до договору про організацію діяльності дитячого 
будинку сімейного типу Назарових.



4. Управлінню соціального захисту населення Одеської районної державної 
адміністрації Одеської області провести відповідний перерахунок призначень і 
виплат державної соціальної допомоги на вихованців та грошового 
забезпечення батькам-вихователям дитячого будинку сімейного типу 
Назарових.
5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови 
Одеської районної державної адміністрації Аркадія МКРТИЧЯНА.
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