
         

 
Знам`янська   міська   рада  Кіровоградської  області 

Виконавчий комітет 
 

 

Рішення 
 

від   31     березня 2016 р.       № 84 
 

 

м. Знам`янка 

 

Про влаштування до прийомної сім’ї  

малолітніх дітей, позбавлених  

батьківського піклування 

 

На виконання Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов 

соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», 

постанови Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2002 р. № 565 «Про затвердження 

Положення про прийомну сім’ю», з метою поліпшення становища дітей, позбавлених 

батьківського піклування, забезпечення найбільш повного захисту інтересів малолітніх: 

******** ******* ******, враховуючи  рекомендації обласного центру соціальних служб 

для сім’ї, дітей та молоді про проходження навчання ****** ****** та включення їх до 

банку даних потенційних прийомних батьків, батьків-вихователів, рішення комісії з 

питань захисту прав дитини (протокол  № 5 від 23.03.2016 року), на підставі поданої 

заяви, керуючись ст. 40 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», 

виконавчий комітет міської ради 

 

В И Р І Ш И В: 

 

1. Влаштувати 01.04.2016 року до прийомної сім’ї  ******** *******, які 

проживають в м. Знам’янка по вул. *******, малолітніх: ****** ****** *****, дітей, 

позбавлених батьківського піклування. 

2.  Взяти до відома: 

 мати, *******, позбавлена батьківських прав (рішення Знам’янського 

міськрайонного суду від 26.01.2016 року № 2/389/1130/15); 

 батько, ********, позбавлений батьківських прав (рішення Знам’янського 

міськрайонного суду від 19.02.2015 року № 2/389/1169/14); 

 малолітні тимчасово влаштовані до комунального закладу «Центр соціально-

психологічної реабілітації дітей» Кіровоградської обласної ради, перебувають  на 

первинному обліку служби у справах дітей виконавчого комітету Знам’янської міської 

ради, анкети на усиновлення  заповнювались.  

3. Врахувати, що відповідно до пункту 17 Положення про прийомну сім’ю, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2002 року № 565, 

******* ******* несуть персональну відповідальність за життя, здоров’я, фізичний та 

розумовий розвиток прийомних дітей: *********** ********** **********. 

4. Знам’янському міському центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 

(директор  Н. Шевченко): 



  забезпечити соціальне супроводження, надання комплексу послуг, спрямованих на 

створення належних умов функціонування сім’ї; 

  щороку до 1 грудня надавати службі у справах дітей виконавчого комітету 

Знам’янської міської ради звіт про виконання плану соціального супроводу дітей та сім’ї.   

5. Управлінню соціального захисту населення виконавчого комітету 

Знам’янської міської ради (начальник  А. Волошина):  

 забезпечити фінансування прийомної сім’ї на утримання прийомних дітей за 

рахунок виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним 

батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних 

сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною; 

 здійснювати виплати державної соціальної допомоги на дітей, грошового 

забезпечення прийомним батькам  щомісяця в межах надходження субвенції. 

6. Знам’янській центральній районній лікарні (головний лікар І. Муравський): 

 забезпечити проходження двічі на рік дітьми медичного огляду та здійснення 

диспансерного нагляду за ними; 

 щороку до 1 грудня надавати службі у справах дітей виконавчого комітету 

Знам’янської міської ради звіт про стан здоров’я дітей та дотримання прийомними 

батьками рекомендацій лікаря.  

7. Відділу освіти виконавчого комітету Знам’янської міської ради (начальник 

Л. Грекова):  

 забезпечити право малолітніх: ********** ********** *********, на здобуття  

шкільної  освіти; 

  до 1 грудня  щороку надавати службі у справах дітей виконавчого комітету 

Знам’янської міської ради  звіт про рівень розвитку та знань дітей, участь прийомних 

батьків у вихованні малолітніх;   

8. Відділу молоді та спорту виконавчого комітету Знам’янської міської ради 

(начальник Р. Ладожинська) сприяти вирішенню питання щорічного оздоровлення 

малолітніх дітей з прийомної сім’ї до досягнення ними відповідного віку.    

9. Знам’янському міському відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області  

( начальник А. Бензар): 

 щороку до 1 грудня надавати службі у справах дітей виконавчого комітету 

Знам’янської міської ради звіт про відсутність проявів асоціальної поведінки з боку 

прийомних батьків та прийомних дітей.  

10. Службі у справах дітей виконавчого комітету Знам’янської міської ради 

(начальник Л. Карпук): 

 підготувати договір між виконавчим комітетом Знам’янської міської ради та 

прийомними батьками, ******** ******** про влаштування дітей  до прийомної сім’ї на 

виховання та спільне проживання; 

 надати прийомним батькам документи на дітей, визначені чинним законодавством;  

 здійснювати контроль за умовами проживання та виховання дітей; 

 щороку,   до 10 лютого надавати  узагальнену інформацію про хід виконання 

даного рішення виконавчому комітету Знам’янської міської ради, службі у справах дітей 

Кіровоградської облдержадміністрації.  

11. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючу справами 

(секретаря виконкому) І. Ратушну. 

 

 

 

Міський голова      С.Філіпенко 

 


