
ПРОЕКТ  

 

 

___________ сесія  Знам’янської  міської  ради 

шостого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від «___» серпня 2015 року                                         № 

 

м. Знам'янка 

 

Про   хід  виконання Міської програми 

розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування на 2012- 2015 роки 

 

            Заслухавши та обговоривши інформацію начальника служби у справах дітей 

Л.Карпук про хід виконання Міської програми розвитку сімейних форм виховання дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на 2012- 2015 роки, затвердженої 

рішенням міської ради від 25 травня  2012 року № 600, керуючись ст.26 Закону України 

„Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада 

 

     В и р і ш и л а : 
 

1. Інформацію про хід виконання Міської програми розвитку сімейних форм 

виховання дітей-сиріт та дітей,позбавлених батьківського піклування, на 2012- 

2015 роки, взяти до відома (додається).  

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської 

ради з питань освіти,  культури, охорони здоров’я та соціального захисту населення 

(гол. С.Бойко). 

 

 

Міський голова     І. Крижановський 
 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

       Інформація 

про хід виконання Міської програми розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування на 2012- 2015 роки 

 

       У травні 2012 року рішенням міської ради було затверджено Міську  програму 

розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, на 2012- 2015 роки. 

       !!! На первинному обліку служби у справах дітей перебуває 120 неповнолітніх, з них 

під опікою - 89, в інтернатних закладах - 8, в прийомних сім’ях та дитячих будинках 

сімейного типу – 23. Станом на липень 2015 року сімейними формами виховання 

охоплено  98, 76 % .  Службою контролюються умови проживання, виховання та 

утримання дітей, позбавлених батьківського піклування, у сім’ях опікунів, піклувальників, 

прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу. Протягом звітного періоду 

обстежено  395 сімей. 

Під соціальним супроводом ЦСССДМ протягом першого півріччя  2015 року  

перебувало 18 сім’ї даної категорії, в яких виховувалося 33 дітей, з них 8 сімей опікунів та 

піклувальників, 9 багатодітних сім’ї. В ході здійснення соціального супроводу було 

надано  соціальні послуги різного спрямування. 

На базі пологового відділення та жіночої консультації ЦРЛ функціонує 

консультпункт, з метою запобігання ранньому соціальному сирітству. Відмов від 

новонароджених протягом звітного періоду не було. 

Проводиться рекламно-інформаційна кампанія по рекрутуванню населення  міста в 

прийомні батьки та батьки - вихователі. З метою ознайомлення населення з різними 

формами сімейного виховання  дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 

на  ВЕБ-сторінці ЦСССДМ наявні роз'яснення щодо створення та функціонування 

прийомної сім’ї, дитячого будинку сімейного типу, отримання належних пільг даною 

категорію сімей, поради психолога батькам, які мають намір створити прийомну сім’ю. 

Протягом звітного періоду надана первинна інформація 1 сім’ї, яка звернулись до 

ЦСССДМ з питань створення прийомних сімей. Попередня робота з кандидатами (збір та 

перевірка інформації, співбесіди, облік звернень у спеціальному журналі, відвідування 

кандидатів спільно з спеціалістами ССД) ведеться відповідно до нормативно-

законодавчих актів, що регулюють порядок створення прийомних сімей.  

Протягом звітного періоду у місті функціонувало  5 прийомних сімей та 1 дитячий 

будинок сімейного типу, в яких виховувалось 18 малолітніх та неповнолітніх дітей, 

відносно яких здійснювалось соціальне супроводження. Соціальне  супроводження 

здійснюється відповідно до нормативного законодавства. Сформовані особові справи 

прийомних сімей, складено оцінки потреб дітей, плани соціального супроводження. 

Відвідування функціонуючих прийомних сімей соціальним працівником та залученими 

фахівцями ведеться згідно вимог чинного законодавства, що відображається в відповідних 

щоденниках роботи та підтверджується підписами прийомних батьків та повнолітніх 

членів їх сімей. В ході здійснення супроводження надано соціальні послуги. 

З метою ознайомлення населення з різними формами сімейного виховання 

постійно розповсюджується соціально-рекламна продукція. 

Відділ освіти і загальноосвітні навчальні заклади міста здійснюють контроль за 

умовами утримання та виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування. На особливому контролі знаходяться діти, які взяті під опіку та проживають в 

сім’ях. В закладах освіти міста здійснюється забезпечення  соціальної підтримки дітей-



сиріт, дітей із малозабезпечених сімей та інших учнів із соціально вразливих категорій 

згідно державних вимог. 

В усіх загальноосвітніх навчальних закладах міста та у відділі освіти є відомості 

про дітей зазначених категорій, які періодично уточнюються. В загальноосвітніх 

навчальних закладах запроваджений бланк соціального паспорту класу, школи, що 

дозволяє щорічно виявляти сім’ї, які потребують підтримки. Таким сім’ям  практичні 

психологи та адміністрації шкіл надають консультативну та роз’яснювальну допомогу 

щодо правильності оформлення  необхідних документів для отримання матеріальної 

допомоги та права безкоштовного харчування дитини в школі.  

Всі діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, забезпечені 

безкоштовним гарячим харчуванням. 

 Належна увага в загальноосвітніх навчальних закладах надається питанню захисту 

прав та законних інтересів дітей вразливих категорій. З метою додержання законодавства, 

спрямованого на соціальну роботу з «категорійними» дітьми, своєчасного виявлення 

дітей, які перебувають в складних умовах проживання, практичними психологами шкіл  

створено банки  даних  дітей з багатодітних  сімей, складені соціальні паспорти  дітей-

інвалідів, ведеться облік    дітей-сиріт,   дітей, які залишилися без батьківського 

піклування, дітей-напівсиріт, дітей самотніх матерів,  дітей із малозабезпечених сімей,  

дітей, батьки яких  постраждали в наслідок аварії на ЧАЕС, дітей трудових мігрантів.  В   

школах  створюються належні умови щодо навчання і виховання дітей пільгового 

контингенту, що підтверджує шкільна документація – наявність наказів. 

 Протягом звітного періоду в загальноосвітніх навчальних закладів були проведені 

такі заходи:  

 контроль класних керівників та соціальних педагогів за умовами проживання та 

виховання дітей в сім’ях; 

 консультаційна підтримка  психологічною службою сімей, які перебувають у 

складних життєвих обставинах; 

 на постійному контролі соціальних педагогів знаходяться умови утримання та 

виховання дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування, у сім’ях 

опікунів/піклувальників, прийомних сім’ях; 

 для учнів 10-11 класів були проведені виховні заходи для старшокласників щодо 

формування культури сімейних стосунків, безпечного материнства та 

відповідального батьківства; 

 години спілкування з учнями 7-8 класів на теми: «Закон України про наркотичні 

засоби, психотропні речовини і прекурсори»,  «Профілактика правопорушень та 

злочинності в учнівському середовищі», «Твоє здоров’я в твоїх руках», «Чи варто 

палити?», «Скажи наркотикам – ні!», «Права та обов’язки»; 

 практичними психологами проводиться діагностика індивідуальних психологічних 

особливостей особистості категорійних дітей з метою надання корекційної та 

консультативної допомоги; 

 просвітницька робота з опікунами на теми: «Права та обов’язки батьків», 

«Відповідальність за психічний розвиток дитини», «Психологічний клімат в сім’ї», 

«Дорослі – приклад для малих». 
 

 


