
 

 
ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 25.05.2022 № 156 
м. Золотоноша  

 

Про розвиток сімейних форм  

виховання категорійних дітей 
 

Заслухавши інформацію служби у справах дітей, сім’ї, молоді та спорту 

про розвиток сімейних форм виховання категорійних дітей на території 

Золотоніської ТГ, з метою 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, сім’ї, молоді та спорту „Про 

розвиток сімейних форм виховання категорійних дітей” взяти до відома. 

2. Службі у справах дітей, сім’ї, молоді та спорту (Засенко Н.І.):  

2.1. Тримати на постійному контролі питання дотримання законних прав 

та інтересів категорійних дітей, влаштування в сімейні форми виховання дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 

2.2. Проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу через засоби масової 

інформації 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, оздоровлення 

усиновлених дітей та дітей, які перебувають під опікою, піклуванням, 

виховуються у прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу, сім’ї 

патронатного вихователя.   

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 патронатному вихователю, прийомним 
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батькам, батькам-вихователям, та одноразової допомоги при  усиновленні 

дитини. 

5. КП „Золотоніський міський центр первинної медико-санітарної 

допомоги (сімейної медицини)” (Прокопчук О.С.) забезпечити якісне 

медичне обстеження категорійних дітей.  

6. Золотоніському центру надання соціальних послуг (Неліна Л.Т.) 

забезпечити надання якісних соціальних послуг категорійним сім’ї з дітьми в 

установленому законодавством порядку, з метою збереження біологічної 

родини для дітей. 

7. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови та службу в справах дітей, сім’ї, молоді та спорту (Засенко Н.І.) 

 

 

Секретар ради       Наталія СЬОМАК 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ніна Засенко 23880 


