УКРАЇНА
ГАЙСИНСЬКА МІСЬКА РАДА
Гайсинського району Вінницької області
РІШЕННЯ

21 липня 2021 року №153.
Про забезпечення функціонування
прийомної сім’ї на території Гайсинської
міської територіальної громади
Відповідно до ст.ст. 32, 34, 40, 52, 59 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», ст.ст. 6, 11, 12, 31 Закону України «Про забезпечення
організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей,
позбавлених піклування батьків», постанови Верховної Ради України «Про
утворення
та
ліквідацію
районів»
від
17
липня
2020
року
№ 807-IX, на виконання постанов Кабінету Міністрів України: від 26 квітня
2002 року № 565 «Про затвердження Положення про прийомну сім’ю», від 26
червня 2019 року № 552 «Деякі питання 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”, оплати послуг із здійснення патронату над дитиною
та виплати соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного
вихователя, підтримки малих групових будинків», від 16 грудня 2020 року №1321
«Про затвердження Порядку здійснення заходів щодо утворення та реорганізації
районних державних адміністрацій, а також правонаступництва щодо майна, прав
та обов’язків районних державних адміністрацій, що припиняються»:
1.Продовжити з 21.07.2021р. функціонування прийомної сім’ї …..* та …..* за
адресою: …..*.
Прийомна сім’я …..* та …..* має на вихованні двох дітей, позбавлених
батьківського піклування:
…..*, яка перебуває на обліку дітей, які можуть бути усиновлені.
Розпорядженням
Гайсинської
районної
державної
адміністрації
від
04.01.2018року № 1, …..* надано статус дитини, позбавленої батьківського
піклування.
Місце походження дитини…..* – …..* (Гайсинська територіальна громада).
- …..*, Розпорядженням Гайсинської районної державної адміністрації від
01.06.2007 р.
№ 197, надано статус дитини, позбавленої батьківського
піклування.
Місце походження …..* – …..* (Краснопільська територіальна громада).

2.Покласти персональну відповідальність за життя, здоров’я, фізичний,
психічний, духовний та моральний розвиток дитини …..*, …..* та дотримання
принципу конфіденційності інформації щодо дітей на прийомних батьків …..* та
…..*.
3.Службі у справах дітей Гайсинської міської ради (Грабовенко О.В.)
3.1.Підготувати проєкт Договору про організацію діяльності прийомної сім’ї між
прийомними батьками …..* та …..* та виконавчим комітетом Гайсинської міської
ради в особі голови Гука Анатолія Ілліча.
3.2.Здійснювати постійний контроль за умовами утримання,
виховання,
навчання дітей в прийомній сім’ї.
3.3.Щорічно у встановлені законодавством України терміни готувати звіт про
стан виховання, утримання і розвитку дітей в прийомній сім’ї …..* та …..*.
4.Комунальній установі «Центр надання соціальних послуг» Гайсинської міської
ради» (Тарасюк Н.С.):
4.1.Закріпити за прийомною сім’єю фахівця із соціальної роботи.
4.2.Забезпечити соціальний супровід прийомної дитини …..*, …..* з метою надання
комплексу послуг, спрямованих на створення належних умов проживання та
виховання у прийомній сім’ї.
4.3.Щорічно до 20 грудня подавати службі у справах дітей Гайсинської міської
ради інформацію про здійснення соціального супроводження прийомної сім’ї та
стану виховання, утримання і розвитку прийомних дітей.
5.Комунальному некомерційному підприємству «Центр первинної медикосанітарної допомоги Гайсинської міської ради» (Кацан Т.М.):
5.1.Закріпити за дітьми, позбавленими батьківського піклування …..*, …..*
медичного працівника з метою контролю за станом здоров’я та розвитку.
5.2.Забезпечити проходження двічі на рік дітьми медичного огляду та, за
потребою, здійснення диспансерного нагляду за ними.
5.3.Щорічно до 20 грудня подавати службі у справах дітей Гайсинської міської
ради інформацію про стан здоров’я дітей, дотримання прийомними батьками
рекомендацій лікаря.
6.Відділу освіти Гайсинської міської ради (Шрамко В.М.):
6.1.Забезпечити право дітей …..* та …..* на здобуття освіти та вільний доступ до
всіх видів освітніх послуг.
6.2.Щорічно до 20 грудня подавати службі у справах дітей Гайсинської міської
ради інформацію про рівень розвитку та знань дітей, про участь прийомних
батьків у їх вихованні.
7.Відділу соціального захисту Гайсинської міської ради (Внученко М.О.):
7.1.Забезпечити щорічне безкоштовне оздоровлення дітей у дитячих оздоровчих
закладах.
7.2.Надавати всебічну підтримку прийомній сім’ї в межах компетенції відділу.
7.3.Щорічно до 20 грудня подавати службі у справах дітей Гайсинської міської
ради інформацію щодо оздоровлення дітей.
8.Гайсинське районне управління Головного управління Національної поліції у
Вінницькій області (Соломону І.В.):
8.1.Забезпечити проведення комплексу заходів направлених на профілактику та
запобігання правопорушень дітьми, які влаштовані до прийомної сім’ї.

8.2.Щорічно до 20 грудня подавати службі у справах дітей інформацію про
проведення комплексу заходів направлених на профілактику та запобігання
правопорушень дітьми, які влаштовані до прийомної сім’ї та з прийомними
батьками.
9.Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови
з питань діяльності виконавчих органів ради І.О.Пашистого.
Міський голова

А.І.Гук

