
 

 
ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 21.10.2019 № 351 

м. Золотоноша  

 

Про стан утримання та виховання дітей-сиріт, 

дітей, позбавлених батьківського піклування у 

сімейних формах виховання на території міста 
 

Заслухавши інформацію служби у справах дітей, молоді та спорту (далі 

служба) щодо стану утримання та виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування у сімейних формах виховання на території міста 

виконком міської ради відмічає, що діяльність служби здійснюється належним 

чином. Службою постійно проводиться робота, спрямована на захист прав та 

інтересів дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 

реалізацію їх права на влаштування у сімейні форми, контролю за 

забезпеченням їм належного утримання та виховання. На первинному обліку 

служби перебуває 76 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування. 72 дитини влаштовані у сімейні форми виховання, а саме: 52 - 

перебувають під опікою, піклуванням, 9 – у прийомних сім’ях, 11 – у дитячих 

будинках сімейного типу. На території міста в 34 сім’ях виховується 42 

усиновлені дитини та 82 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, з них: 51 дитина перебуває під опікою, піклуванням, 12 дітей 

влаштовані у 7 прийомних сімей, 19 дітей є вихованцями трьох дитячих 

будинків сімейного типу.  

З метою посилення уваги до проблем дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, створення умов реалізації права кожної дитини на 

виховання в сім’ї, керуючись п.4 „б” ч.1 ст. 34, п.2 ч.2 ст. 52 Закону України 

„Про місцеве самоврядування в Україні”, -  

 

виконком міської ради вирішив: 
 

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

утримання та виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування у сімейних формах виховання на території міста ” взяти до відома. 

2. Службі у справах дітей, молоді та спорту (Засенко Н.І.):  
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2.1. Тримати на постійному контролі питання влаштування в сімейні 

форми виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 

2.2. Проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу через засоби 

масової інформації, освітньо-просвітницьку роботу щодо популяризації 

серед населення питання усиновлення та влаштування в інші форми 

сімейного виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування. 

2.3. Контролювати стан утримання, навчання, виховання, усиновлених 

дітей та дітей, які перебувають під опікою, піклуванням, виховуються у 

прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу. 

2.4. Забезпечити постановку дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, які досягли 16 років, у разі відсутності в таких 

дітей житла, на  квартирний облік та недопущення відчуження житла, на яке 

вони мають право власності або користування . 

2.5. Забезпечити стовідсоткове оздоровлення дітей – сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування.  

3. Відділу освіти (Строкань О.М.) забезпечити реалізацію прав дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування на здобуття загальної 

середньої освіти, безкоштовне харчування в навчальних закладах, надання 

єдиних квитків, шкільної та спортивної форми. 

 4.Управлінню праці та соціального захисту населення   

(Лукомська Т.Е.) забезпечити своєчасне призначення та виплату державної 

соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, грошового забезпечення прийомним батькам, батькам - 

вихователям та одноразової допомоги при усиновленні дитини-сироти чи 

дитини, позбавленої батьківського піклування. 

 5. КП «Золотоніський міський центр первинної медико-санітарної 

допомоги (Антонова В.О.) забезпечити якісне медичне обстеження дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 

6. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови Ніщенко М.Е. та службу в справах дітей, молоді та спорту  

(Засенко Н.І.) 

 

 

Міський голова       В.О. Войцехівський 
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