
Комунальний заклад  

«Харківська санаторна школа №11» Харківської обласної ради 

 

Н А К А З  

м. Харків 

03.09.2021         № 49-0 

 

Про призначення громадських наставників 

над учнями, які знаходяться під опікою 

 

 На виконання Законів України «Про охорону дитинства», «Про 

забезпечення соціально-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування», «Про соціальні послуги», Національної 

програми «Діти України», постанови Кабінету Міністрів від 24 вересня 2008 

року № 866  та з метою соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування 

 

НАКАЗУЮ: 

1. Громадськими наставниками призначити: 

 

• Павлову Анну Ігорівну, класного керівника 2-Б класу – Уманцем 

Дмитром; 

• Кур’яту Лесю Станіславівну, класного керівника 4-А класу – Орловим 

Марком, Зозулею Олександром; 

• Билбас Ганну Юріївну, класного керівника 4-Б класу - Шаньшиним 

Артемом; 

• Долю Олену Олександрівну, класного керівника 5 класу – Шаньшиним 

Ігорем; 

• Васильєву Асю Дмитрівну, класного керівника 7 класу – Уманцем 

Богданом; 

• Ковальову Світлану Василівну, класного керівника 8 класу – Батуріним 

Микитою; 

• Мироненко Наталю Григорівну, класного керівника 9-Б класу – Кіясь 

Діаною. 

2. Класним керівникам-суспільним наставникам: 

2.1. Кожній дитині зазначеної категорії поновити соціальний паспорт» - 

папку, в якій повинен зберігатися пакет документів на неї: ксерокопії свідоцтва 

про народження або по досягненні 16 річного віку – паспорта (1,2, 11 сторінка) 

дитини, ідентифікаційних кодів дитини та опікуна/піклувальника, єдиного 

квитка, паспорта опікуна/ піклувальника (1,2, 11 сторінка), свідоцтв про смерть 

батьків, рішення райвиконкому / суду про призначення опіки, про закріплення 

житла та / або майна, рішення судів з різних питань (про позбавлення 

батьківських прав), довідки про наявність житла, майна, акти обстежень 

матеріально-побутових умов проживання дітей, звіти опікунів тощо. 
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2.2.Суворо контролювати стан соціального захисту підопічних, не допускати 

порушення їх прав. 

2.3. Надавати вищезазначеним учням та їх опікунам психолого-педагогічну 

допомогу. 

2.4. Залучити учнів до роботи гуртків, спортивних секцій, контролювати їх 

вільний час. 

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора 

з виховної роботи Ломаненко Ніну Володимирівну. 

 

 

Директор         

санаторної школи-інтернат №11     В.П. Чубинська 

 

З наказом ознайомлені:       Н.В. Ломаненко 

А.І. Павлова 

Л.С. Кур’ята 

Г.Ю. Билбас 

О.А. Доля 

А.Д. Васильєва 

С.В. Ковальова 

Н.Г. Мироненко 


