
ОДЕСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
№

Про зміни у складі 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», п. 6, 7, 11 Положення про дитячий будинок сімейного типу, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 
2002 року № 564, Порядку провадження органами опіки та піклування 
діяльності, пов'язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року №866, заяви Назарової 
від 17 вересня 2021 року, та згідно з протоколом засідання комісії з питань 
захисту прав дитини Одеської районної державної адміністрації Одеської 
області від 23 вересня 2021 року № 8, з метою забезпечення прав дитини на 
виховання в сім’ї, захисту її законних прав та інтересів:
1. Влаштувати з 23 вересня 2021 року до дитячого будинку сімейного типу 
Назарових за адресою: Одеська область, Одеський район, смт Овідіопіль, 
вул. Залізнична, 42, малолітніх дітей, позбавлених батьківського піклування:
1.1. Георгицю Дарію Сергіївну, 18 жовтня 2012 року народження (рішення 
виконкому Маяківської сільської ради від 19 серпня 2021 року № 15/36-2021 
«Про надання статусу малолітній Георгиці Дарії Сергіївни, 18 жовтня 
2012 року народження, статусу дитини, позбавленої батьківського 
піклування»);
1.2. Енгельмана Артема Сергійовича, 15 серпня 2016 року народження 
(рішення виконкому Маяківської сільської ради від 19 серпня 2021 року 
№15/37-2021 «Про надання статусу малолітньому Енгельману Артему 
Сергійовичу, 15 серпня 2016 року народження, статусу дитини, позбавленої 
батьківського піклування»);
1.3. Енгельмана Ельдара Дмитровича, 20 березня 2018 року народження 
(рішення виконкому Маяківської сільської ради від 19 серпня 2021 року 
№15/38-2021 «Про надання статусу малолітньому Енгельману Ельдару



Дмитровичу, 20 березня 2018 року народження, статусу дитини, позбавленої 
батьківського піклування»).
2. Покласти на батьків-вихователів Назарова Олександра Валентиновича та 
Назарову Поліну Василівну персональну відповідальність за життя, здоров’я, 
фізичний та психічний розвиток малолітніх Георгиці Дарії Сергіївни, 
18 жовтня 2012 року народження, Енгельмана Артема Сергійовича, 
15 серпня 2016 року народження, Енгельмана Ельдара Дмитровича, 20 березня 
2018 року народження.
3. Вивести зі складу вихованців дитячого будинку сімейного типу Назарових 
осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, Юдіна 
Андрія Григоровича, 20 серпня 2003 року народження, і Юдіна Олексія 
Григоровича, 23 червня 2002 року народження, у зв’язку з досягненням 
повноліття.
4. Службі у справах дітей Одеської районної державної адміністрації 
підготувати зміни до угоди про організацію діяльності дитячого будинку 
сімейного типу Назарових.
5. Управлінню соціального захисту населення Одеської районної державної 
адміністрації Одеської області:
5.1. забезпечити призначення і виплати державної соціальної допомоги на 
вихованців та грошового забезпечення батьків-вихователів в межах видатків, 
передбачених у державному бюджеті;
5.2. здійснювати зазначені виплати щомісячно відповідно до чинного 
законодавства.
6. Рекомендувати Службі у справах дітей Овідіопольської селищної ради 
Одеського району Одеської області:
6.1. здійснювати контроль за умовами виховання та проживання вихованців 
дитячого будинку сімейного типу Назарових;
6.2. щороку, до 01 жовтня, складати звіт про стан утримання і розвитку дітей в 
дитячому будинку сімейного типу та подавати Службі у справах дітей Одеської 
районної державної адміністрації.
7. Рекомендувати КУ «Центр надання соціальних послуг» Овідіопольської 
селищної ради :
7.1. забезпечити соціальний супровід, надання комплексу послуг, спрямованих 
на створення належних умов функціонування дитячого будинку сімейного типу 
Назарових;
7.2. щороку, до 01 жовтня, подавати Службі у справах дітей Овідіопольської 
селищної ради інформацію про ефективність функціонування дитячого будинку 
сімейного типу Назарових.
8. Рекомендувати КНП Овідіопольської селищної ради «Овідіопольська 
лікарня»:
8.1. закріпити дільничного лікаря за вихованцями дитячого будинку сімейного 
типу Назарових;
8.2. забезпечити двічі на рік проходження дітьми медичного огляду та 
здійснення диспансерного нагляду за ними;



8.3. щороку, до 01 жовтня, подавати Службі у справах дітей Овідіопольської 
селищної ради звіт про стан здоров'я дітей, дотримання батьками-вихователями 
рекомендацій лікаря.
9. Рекомендувати відділу освіти, культури, молоді та спорту освіти 
Овідіопольської селищної ради:
9.1. забезпечити реалізацію права дитини на здобуття загальної середньої 
освіти;
9.2. щорічно, до 01 жовтня, подавати Службі у справах дітей Овідіопольської 
селищної ради звіт про рівень розвитку знань дітей та участь батьків- 
вихователів у вихованні дітей.
10. Копію розпорядження направити до виконавчого комітету Овідіопольської 
селищної ради Одеського району Одеської області.
11. Розпорядження Одеської районної державної адміністрації Одеської області 
від 29 червня 2021 року № 84/од-2021 «Про влаштування малолітньої Георгиці 
Дарії Сергіївни, 18.10.2012 р.н., до дитячого будинку сімейного типу 
Назарових» вважати таким, що втратило чинність.
12. Розпорядження Овідіопольської районної державної адміністрації 
від 08 грудня 2020 року № 376/А-2020 «Про влаштування Енгельмана А.С. та 
Енгельмана Е.Д. до дитячого будинку сімейного типу на базі родини 
Назарових» вважати таким, що втратило чинність.
13. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови 
районної державної адміністрації Аркадія МКРТИЧЯНА.

Виконуючий обов’ Ярослав ЗАВОРОТНИЙ


