
 
 

ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

14.10.2022 № 396 
 

Про виведення із складу дитячого будинку сімейного типу особи із числа  

дітей-сиріт Пономаренка І.П. та переведення дитячого будинку сімейного 

типу у статус прийомної сім’ї 

 

Відповідно до статті 34 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні, Закону України „Про забезпечення організаційно-правових умов 

соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування“,  постанов Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2002 р. № 564 

„Про затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу“                   

(із змінами), від 26 квітня 2002 р. № 565 „Про затвердження Положення про 

прийомну сім’ю“ (із змінами), рішення виконавчого комітету Пирятинської 

міської ради від 19.08.2021 № 561  „Про забезпечення функціонування дитячого 

будинку сімейного типу“, заяви Пономаренка І.П., від 30.10.2022, заяви 

Давиденка А.М., Давиденко М.С. від 30.10.2022,  та рішення комісії з питань 

захисту прав дитини при виконавчому комітеті Пирятинської міської ради від 

07.10.2022 № 22/1, виконком міської ради 

 

ВИРІШИВ: 
  

1. Вивести з 10 жовтня 2022 року із дитячого будинку сімейного типу 

Давиденко А.М. та Давиденка М.С., який функціонує за адресою: вул. ***, м. 

Пирятин Лубенського району Полтавської області, особу із числа дітей-сиріт 

Пономаренка І.П., *** року народження, у зв’язку з його повноліттям та 

бажанням жити самостійно.   

  2. Перевести з 10 жовтня 2022 року дитячий будинок сімейного типу сім’ї           

Давиденко А.М. та Давиденка М.С. у статус прийомної сім’ї та припинити дію 

договору від 25.08.2021 про організацію діяльності дитячого будинку сімейного 

типу.      

  3. Перевести  з   10   жовтня 2022 року дітей Лашка В.В., *** народження, 

Пономаренко А.П., *** року народження, Пономаренка С.С., *** народження,    

та особу із числа дітей-сиріт Довбієва А.А., *** народження, із дитячого 

будинку сімейного типу до прийомної сім’ї.  



 4. Укласти з прийомними батьками Давиденко А.М., Давиденко М.С. 

договір про влаштування дітей на виховання та спільне проживання у 

прийомній сім’ї.   

5. Рекомендувати відділу з питань надання державних соціальних 

допомог, субсидій, інших видів соціальної підтримки населенню та роботи з 

інформаційними системами № 3 управління соціального захисту населення 

Лубенської районної військової адміністрації (Гудзь В.В.) з 10.10.2022 року:  

          припинити виплату державної соціальної допомоги на Пономаренка І.П.;   

призначати та забезпечувати виплати державної соціальної допомоги на 

прийомних дітей та грошового забезпечення за надання соціальних послуг у 

прийомній сім’ї Давиденко А.М. 

6. Координацію роботи по виконанню рішення покласти на службу у 

справах дітей виконавчого комітету Пирятинської міської ради (Грицай І.І.),  

контроль - на заступника міського голови з питань діяльності виконкому 

міської ради Коваленко Т.В. 

 

 

 

 

Міський голова Андрій СІМОНОВ 


