
укрлнА
ЧЕРНIГIВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ

чЕрнIгIвськоi овлдстI

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

вiд рý/{" 2020 р. JrГ. й./,'Чернiгiв

Про внесення змiн до деяких
РОЗПОРЯДЖеНЬ ГОЛОВИ ;;

районноi державноТ адмiнiстрацii

Керуючись пунктом 1 cTaTTi 23 Закону УкраiЪи <Про мiсцевi державнi
адмiнiстрацii>, статтями 8, 11 Закону Украiни' <Про забезпечення
органiзацiйно-правових умов соцiального захисту дiтей-сирiт та дiтей,
позбавлених батькiвського пiклування), пунктом б-1 ПоложеннrI про дитячиiт
будинок сiмейного типу, затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpib
Украiни вiд 26 квiтня 2002 року Nэ 564, розглянувши заяву громадянки
Шатирко Анни евгенiiвни вiд 23 листопада 2020 року, у зв'язку iз

розл)л{еннrIм батькiв-вихователiв фiшення Чернiгiвського районного суду
Чернiгiвсъкоi областi вiд 27 травня 2020 року провадкення Ns 2l748lЗ4l20,
единий унiкальний J\b 7 48 l24| l l 19)

;i

зобов'язую:

1. Внести оо ро..rорядженшI голови районноi державноi адмiнiстрацii вiд
24 лютого 20Iб року Jф 93 <Про перепрофiлювання гlрийомноi сiм'i у
дитячий будинок сiмейного типу)) наступнi змiни:

1.1. З пунктiв \ та2 розпорядження викJIючити;iсловз <<Шатирка Сергiя
Олександровича>.

L2. У TeKcTi розпорядженнrI слова <<батьки-вихоВателi>> замiнити
словами ((мати-вихователька>.

2. Внести до розпорядження
15 липня 2016 року J\Ъ 500 <Про
сiмейного типу) наступнi змiни:

2.1. З пункту 1розпорядження
Олександровича)).

2.2. У TeKcTi розпорядженнrI слова <<батьки-вихователi> замiнити
словами (мати-вихователъка). .

3. Внести до розпорядження голови райоЁноТ державноi адмiнiстрацii вiд
27 квiтня 2018 року J\b 636 <Про влаштування дI,Iтини-сироти у дитячиtа
будинок сiмейного типу) наступнi змiни: ;l

голови районноТ державноi адмiнiстрацiТ вiд
влаштування дiтей-сирiт у дитячий будинок

виключити слова кШатирка Сергiя



3.1. З пункту 1 розпорядження виключити сJIова <Шатирка Сергiя
Олександровичa>).

3.З. У TeKcTi розпорядження слова <<батьки-вихователi>> замiнити
словами (мати-вихователька).

4. Внести до розпорядження голови районноI державноi адмiнiстрацii вiд
30 листопада 2018 року Jф 1839 <Про влаштуваннrI дiтей, позбавлених
батькiвського пiкrrування у дитячий будинок сiмейного типу>), наступнi
змiни: ''

4.1. З пунктiв | та 2 розпорядженнrI виключити слова <<Шатирка Сергiя
Олександровича). '"

4.2. У TeKcTi розпорядження слова <<батьки-вихователi>> замiнити
словами ((мати_вихователька).

будинок сiмейного типу), наступнi

викJIючити слова <<Шатирка Сергiя

слова <<батьки-вихователi> замiнити

В. о. голови Лариса ЮРЧЕНКО

];;

5. Внести до розпорядженнrI голови районноi державноi адмiнiстрацiТ вiд
26 листопада 2019 року J\b 337 кПро влаштування дитини, позбавленоi
батькiвського пiклування у дитячий
змiни:

5.1. З пункту 1 розпорядження
Олександровича).

5.2. У TeKcTi розпорядження
словами (мати-вихователька).

аlfrr /


