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від  08 листопада 2022 року                 № 99

Про виведення особи з числа дітей-сиріт, 
***, *** р.н.,  з дитячого будинку 
сімейного типу громадянки ***

Відповідно до статті 11 Закону України «Про забезпечення організаційно-

правових  умов  соціального  захисту  дітей-сиріт  та  дітей,  позбавлених

батьківського піклування», Порядку провадження органами опіки та піклування

діяльності,  пов’язаної  із  захистом  прав  дитини,  затвердженого  постановою

Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. № 866 «Питання діяльності

органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», Положення

про  дитячий  будинок  сімейного  типу,  затвердженого  постановою  Кабінету

Міністрів України від 26 квітня 2002 р. № 564 «Про затвердження Положення

про дитячий будинок сімейного типу», на підставі витягу з протоколу комісії з

питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті  Дергачівської  міської

ради від 25.10.2022 року № 5, а саме рішення № 7 «Про розгляд питання про

доцільність  виведення  особи  з  числа  дітей-сиріт  ***,  ***  р.н.,  з  дитячого

будинку сімейного типу громадянки ***», керуючись підпунктом 4 пункту «б»

статті 34, частиною 6 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в

Україні», виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ: 

1.  Вивести  з  дитячого  будинку  сімейного  типу  громадянки  ***,  які

мешкають  за  адресою:  ***,  Харківський район,  Харківська  область,  особу  з

числа дітей-сиріт ***, *** року народження, у зв’язку з досягненням повноліття

та бажанням розпочати самостійне життя.

2. Внести  зміни  до  рішення  виконавчого  комітету  Дергачівської  міської

ради від 12 лютого 2021 року № 36 «Про взяття на облік дитячого будинку



сімейного  типу  громадянки  ***  та  продовження  його  функціонування  на

території  Дергачівської  міської  ради»  та  Договору  від  

02  березня  2021  року  №  3  про  організацію  діяльності  дитячого  будинку

сімейного типу, де влаштовані діти на вихованні та спільному проживанні, в

частині  виведення  особи  з  числа  дітей-сиріт  ***,  ***  року  народження,  зі

складу дітей-вихованців дитячого будинку сімейного типу громадянки ***.

3. Контроль  за  виконанням  рішення  покласти  на  заступника  міського

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Інгу ТОКАРЕНКО. 

Секретар міської ради Світлана КУЧЕРЕНКО
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