
 
У К Р А Ї Н А 

 
ЗАПОРІЗЬКА  ОБЛАСНА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ 

 
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

голови обласної державної адміністрації 
 

15.03.2006                                          
 № 102 

 
 
Про передачу функцій опіки,  
піклування та усиновлення дітей  
від органів управління освітою  
службам у справах неповнолітніх 
 
 

Відповідно до статті 12 Закону України „Про забезпечення 
організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування”, спільного наказу Міністерства 
України у справах сім’ї, молоді та спорту і Міністерства освіти і науки 
України від 21.12.2005 № 3380/745 „Про затвердження Порядку передачі 
документації щодо дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, від органів управління освітою службам у справах 
неповнолітніх”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.01.2006 
за № 37/11911: 

 
1. Взяти до відома, що з 04.04.2006 служби у справах неповнолітніх 

усіх рівнів здійснюватимуть повноваження з питань опіки, піклування та 
усиновлення дітей. 
 

2. Управлінню освіти і науки облдержадміністрації до 25.03.2006 
забезпечити підготовку відповідної документації для передачі її у повному 
обсязі службі у справах неповнолітніх облдержадміністрації згідно  з 
вищезазначеним наказом. 
 

3. Створити комісію з питань здійснення передачі документації про 
опіку, піклування та усиновлення дітей від управління освіти і науки 
облдержадміністрації до служби у справах неповнолітніх 
облдержадміністрації (далі – комісія) та затвердити її склад (додається). 
 
 4. Комісії  до 30.03.2006 надати на затвердження голови 
облдержадміністрації акт прийому передачі документації про опіку, 
піклування та усиновлення дітей.  
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5. Головам райдержадміністрацій: 
5.1 до 01.03.2006  утворити комісії з питань передачі повноважень 

щодо опіки, піклування та усиновлення дітей від органів управління освітою  
службам у справах неповнолітніх ; 

5.2. до 30.03.2006 забезпечити проведення утвореними комісіями 
інвентаризації відповідних документів та їх передачу визначеним органам; 
         5.3. до 30.03.2006 забезпечити  дотримання вимог ст. 12 Закону України 
„Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування” щодо штатної 
чисельності служб у справах неповнолітніх для здійснення функцій щодо 
опіки, піклування та усиновлення дітей. 
 

6. Рекомендувати міським головам міст обласного значення здійснити 
заходи, передбачені в п.5 цього розпорядження.   

 
         7. Інформацію про виконання цього розпорядження надати службі у 
справах неповнолітніх облдержадміністрації до 05.04.2006. 
 

8. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 
голови облдержадміністрації згідно з розподілом обов’язків та на службу у 
справах неповнолітніх облдержадміністрації. 

 
 
 
 
 

Голова обласної  
державної адміністрації                                                              Є. А. Червоненко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


