
 

 
ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 28.03.2018 № 87 

м. Золотоноша  

 

Про стан соціального захисту дітей,  

які перебувають в складних життєвих обставинах  
 

Заслухавши інформацію служби у справах дітей, молоді та спорту про стан 

соціального захисту дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах 

виконавчий комітет Золотоніської міської ради відмічає, що станом на 

01.03.2018 на обліку перебуває 14 дітей, які опинились у складних життєвих 

обставинах, з них 2 дітей перебувають в КЗ „Черкаський обласний центр 

соціально-психологічної реабілітації дітей”, 3 дитини в КЗ „Черкаський 

обласний спеціалізований будинок дитини”, 9 дітей проживають у рідних 

сім’ях. 

З метою посилення уваги до проблем дітей, які перебувають у складних 

життєвих обставинах, створення умов реалізації права кожної дитини на 

виховання в сім’ї, керуючись п.4 „б” ч.1 ст. 34 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, -  

 

виконком міської ради вирішив: 
 

1. Інформацію служби у справах дітей, молоді та спорту „Про стан 

соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах” 

взяти до відома. 

2. Службі у справах дітей, молоді та спорту (Ізгагіна І.С.), ювенальній 

превенції Золотоніського відділу поліції ГУНП в Черкаській області  

(Шульга А.М.), навчальним закладам міста: 

2.1. Тримати на постійному контролі питання вчасного виявлення дітей, 

які перебувають у складних життєвих обставинах. 

2.2. Проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу серед населення 

міста через засоби масової інформації щодо недопущення випадків 

потрапляння дітей у складні життєві обставини, належного виконання батьками 

своїх обов’язків по відношенню до дітей.  

2.3. Контролювати стан утримання, навчання, виховання дітей, які 

перебувають у складних життєвих обставинах. 
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3. Міському центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (Скиба Н.І.) 

забезпечити надання соціальних послуг, здійснення соціального супроводу 

сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах.  

4. Сектору у справах молоді та спорту служби (Вареник Л. В.) забезпечити 

оздоровлення дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах під час 

проведення оздоровчої компанії „Літо 2018”. 

5. КП „Золотоніський міський центр первинної медико-санітарної 

допомоги” (Антонова В.О.) забезпечити якісне медичне обстеження дітей, які 

перебувають у складних життєвих обставинах. 

6. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

Суддю С.В., службу в справах дітей, молоді та спорту (Ізгагіна І.С.). 

 

 

Міський голова        В.О. Войцехівський 
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