БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ

Про затвердження договору про співробітництво
щодо розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт,

дітей, позбавлених батьківського піклування між
Службою у справах дітей Київської обласної державної

адміністрації, Броварською міською радою та Міжнародною
благодійною організацією «Благодійний фонд
«СОС Дитяче Містечко»

Розглянувши

проект

договору;

про

співробітництво

щодо розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених
батьківського піклування між Службою у справах дітей Київської обласної
державної адміністрації,

Броварською

міською

радою

та

Міжнародною

благодійною організацією «Благодійний фонд «СОС Дитяче Містечко», з
метою

забезпечення

середовищі,

права

попередження

кожної

дитини

направлення

на

дітей

виховання
до

в

сімейному

інтернатних установ,

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

піклування, утворення

за участі

Міжнародної благодійної

організації «Благодійний

фонд «СОС Дитяче Містечко» та подальшого

супроводження

будинків

дитячих

керуючись пунктом

43

статті

26,

сімейного

пунктом

16

типу,

статті

42

прийом них

сімей,

Закону України «Про

місцеве самоврядування в УкраІні» та враховуючи рекомендації комісії з
питань освіти, науки, культури та релігії Броварська міська рада
ВИРІШИЛА:

1.

Укласти договір про співробітництво щодо розвитку сімейних форм

виховання дітей-сиріт,
Службою

у

справах

дітей,
дітей

позбавлених батьківського
Київської

піклування

обласної державної

між

адміністрації,

Брnварською міською радою та Міжнародною благодійною організацією
«Благодійний фонд «СОС Дитяче Містечко» (проект договору додається).

2.
3.

Доручити міському голові підписати зазначений у пункті І договір.
Контроль

за виконанням

цього

рішення

покласти

на

заступника

міського голови Виноградову Л.М.
Міський голова

І.В. Сапожко

м.Бровари

___________ 20 І
______________

від
X~

Ір.

Проект
Додаток до рішення

Броварської міської ради

N2._ _ __

від

Договір про співробітництво

щодо розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених
батьківського піклуваиня між Службою У справах дітей Київської обласної

державної адміністрації, Броварською міською радою та Міжнародною
благодійною організацією «Благодійний фонд «СОС Дитяче Містечко»

Визнаючи, що здоровий розвиток дитини найкраще за все реалізується у
дбайливому сімейному оточенні за підтримки дітей та їх сімей з боку сильних

соціальних груп, громад та інститутів, а також за умови участі дітей у пошуку

. рішень проблем, з якими вони стикаються у своєму житті,
розділяючи принцип, за яким в основі усіх наших рішень і дій лежать
найкращі інтереси дитини,

враховуючи, що держава є головним носієм обов' язків щодо забезпечення і
захисту прав дитини,

прагнучи

продовжити

та

розвинути

багатостороннє

співробітництво

з

метою підтримки держави у виконанні нею обов'язків щодо соціально-правового
захисту дітей,

керуючись Конвенцією про права дитини Організації Об'єднаних Націй,
\

,

законами Українй «Про охорону дитинства», «Про забезпечення організаційно
правових

умов

батьківського

соціального

піклування»,

захисту

«Про

дітей-сиріт

Загальнодержавну

та

дітей,

програму

позбавлених
«Національний

план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до

2016

року»,

спираючись на Угоду між асоціацією «СОС-Кіндердорф Інтернешнл» та
Кабінетом Міністрів України про створення СОС
проектів в Україні» від

24 лютого 2003

-

дитячих містечок та супутніх

року

Служба у справах дітей Київської обласної державної адміністрації в особі
начальника Андріяша Сергія Петровича, який діє на підставі Положення (далі

-

Служба),

Броварська міська рада в особі міського голови Сапожка Ігоря Васильовича,

який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування» (далі

-

Рада),

та

МіЖНJ1родна благодійна організація «Благодійний фонд «СОС Дитяче
Містечко» в особі їі директора Чупрікова Андрія Павловича, який діє на підставі
Статуту (далі

-

Фонд),

що разом іменуються Сторони, домовились про таке:
І, Предмет співпраці

Сторони об'єднують свої зусилля для реалізаЦIІ
Програми

подолання

дитячої

бездоглядності,

обласної комплексної

підтримки

сімей

з

реформування інтернатних закладів для дітей «Назустріч дітям» на

роки,

міської

комплексної

Програми

запобігання

підтримки сімей з дітьми «Назустріч дітям» на

дитячій

2010-2017

дітьми

та

2008 - 2017

бездоглядності,

роюш,

об'єднаної

Програми СОС Дитячі Містечка (далі

-

Програма) в м. Бровари Київської області

в найкращих інтересах дітей, які втратили батьківське піклування, та таких, які

мають ризик втрати батьківського піклування у відповідно~ті до чинного
законодавства та

міжнародних

зобов'язань

України,

а також

відповідно

до

ключових політик СОС Дитячих Містечок (програмна політика «Дитина в центрі
уваги!», політика формальної освіти «Навчання для життя» та політика захисту
дитини «Безпека дитини

справа усіх і кожного») через утворення за участі

-

Фонду та подальше супроводження дитячих будинків сімейного типу (далі
ДБСТ), прийомних сімей (далі

-

-

СОС

СОС ПС).

2. Обов'язки

2.1. Служба зобов'язується:
2.1.2 створювати умови для

Сторін

реалізації в області державної політики щодо

забезпечення права кожної дитини на виховання в сім'ї, виховання та утримання
за принципом родинності, зокрема,

шляхом

влаштування органами опіки та

піклування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дО СОС
ДБСТ, СОС ПС в м. Бровари Київської області;

супроводжувати

2.1.3

укладання

тристоронніх

угод

про

організацію

діяльності СОС ДБСТ, договорів про влаштування дітей на виховання та спільне
проживання у СОС ПС відповідно до Постанов Кабінету Міністрів України H~ 5б4
від 2б квітня

2002

року «Про затвердження положення про дитячий будинок

сімейного типу» та H~ 5б5 від 2б квітня

2002

року «Про затвердження положення

про прийомну сім'ю» та умов цього Договору;

забезпечувати

2.1.4

підготовку

та

перепідготовку

батьків-вихователів,

прийомних батьків у термін, встановлений законодавством України;

2.1.5

забезпечувати здійснення контролю за умовами проживання, виховання

та розвитку вихованців СОС ДБСТ, СОС ПС, в тому числі, через органи опіки та
піклування;

2.1.б забезпечувати спільно з Радою щорічне безкоштовне оздоровлення
дітей-вихованців СОС ДБСТ, СОС ПС;

2.1.7

проводити щомісячний моніторинг надання грошового забезпечення

батькам-вихователям СОС ДБСТ, прийомним батькам СОС ПС та державної
соціальної

допомоги

піклування,

на

влаштованих

дітей-сиріт
у

СОС

та

ДБСТ,

дітей,
СОС

позбавлених

батьківського

ПС

У

порядку,

визначеному

субвенції

з

державного

законодавством України;

2.1.8

розраховувати

та

розподіляти

бюджету

місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам
вихователям, прийомним батькам за надання соціальних послуг у СОС ДБСТ та
СОС ПС за принципом «гроші ходять за дитиною».

2.2. Рада зобов'язується:
2.2.1 приймати рішення про

організацію діяльності СОС ДБСТ, СОС ПС У м.

Бровари Київської області відповідно до законодавства;

2.2.2

укладати тристоронні угоди про організацію діяльності СОС ДБСТ,

договори про влаштування дітей на виховання та спільне проживання у СОС ПС
відповідно до Постанов Кабінету Міністрів України Н2

564

від

26

квітня

2002 року
2

«Про затвердження положення про дитячий будинок сімейного типу» та Н2

від

26

квітня

2002

565

року «Про затвердження положення про прийом ну сім'ю» та

умов цього Договору;

здійснювати контроль за умовами проживання дітей-сиріт та дітей,

2.2.3

позбавлених батьківського піклування, влаштованих у СОС ДБСТ, СОС ПС;
забезпечувати збереження пільг та державних гарантій, встановлених

2.2.4
для

дітей-сиріт та

дітей,

позбавлених

батьківського

піклування,

влаштованими у СОС ДБСТ, СОС ПС;

2.2.5

за

дітьми,

.

забезпечувати спільно зі Службою щорічне безкоштовне оздоровлення

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих у СОС
ДБСТ, СОС ПС за місцем первинного походження;

2.2.6

раз на рік готувати звіти про стан виховання, утримання і розвитку

дітей в СОС ДБСТ, СОС ПС на основі відповідних звітів Фонду, обов'язково

ознайомлюючи зі складеним звітом батьків-вихователів;

2.2.7

надавати

грошове

забезпечення

батькам-вихователям

СОС

ДБСТ,

прийом ним батькам СОС ПС у порядку, визначеному законодавством України;

2.2.8

забезпечувати

своєчасну

реєстрацію

фінансових

зобов'язань

щодо

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

піклування,

грошового

забезпечення

батькам-вихователям,

прийомним батькам за надання соціальних послуг у СОС ДБСТ та СОС ПС за
принципом «гроші ходять за дитиною»;

2.2.9

забезпечувати

обов'язковий

розгляд

пропозицій

Фонду

під

час

ПС,

яке

прийняття рішення про реорганізацію, ліквідацію СОС ДБСТ, СОС ПС;

2.2.10

сприяти

здійснюється

соціальному

Фондом

на

супроводженню СОС

підставі

делегування

цим

ДБСТ,

СОС

Договором

відповідних

повноважень;

2.2.1 І

забезпечувати

обов'язковий

розгляд

пропозицій

Фонду

під

час

прийняття рішення про подальше влаштування дітей, які залишають СОС ДБСТ,
СОС ПС у разі Їх реорганізації, ліквідації;

2.2. І 2

забезпечувати негайне реагування органу опіки та піклування на

повідомлення Фонду про факти жорстокого поводження з дітьми або реальну
загрозу його вчинення у СОС ДБСТ, СОС ПС.

2.3.

Фонд зобов 'язується:

2.3.1

здійснювати

відбір

кандидатів

у

батьки-вихователі

СОС

ДБСТ,

прийомні батьки СОС ПС та укладати з ними окремі угоди відповідно до
процедур Фонду та стандартів асоціації "SOS-КіпdегdогfIпtеmаtіопаl";

2.3.2

забезпечувати додаткову підготовку батьків-вихователів СОС ДБСТ,

прийом них батьків СОС ПС відповідно до процедур Фонду та стандартів асоціації

"SOS-Kinderdorf Intemational";
2.3.3 виступати третьою стороною
батьками-вихователями
договорах

між

про

місцевими

в угода.х між місцевими органами влади та

організацію
органами

діяльності

влади

та

СОС

ДБСТ,

прийом ними

а

також

батьками

в

про

влаштування дітей на виховання та спільне проживання у СОС ПС;

2.3.4

забезпечувати

проходження

соціальними

працівниками

Фонду

спеціальної підготовки за державною програмою для здійснення соціального
супроводження СОС ДБСТ, СОС ПС;
з

здійснювати соціальне супроводження СОС ДБСТ, СОС ПС на основі

2.3.5

делегування відповідних повноважень Фонду цим Договором;
впроваджувати та контролювати додержання стандартів якості СОС

2.3.6
Дитячих

Містечок

«Якість

для

відповідно

благополуччя

до

стандартів

дітей»,

позадомашньої

забезпечувати

опіки

відповідне

в

Європі

навчання

та

стажування для батьків-вихователів СОС ДБСТ, прийомних батьків СОС ПС;
негайно повідомляти орган опіки та піклування про випадки насилля та

2.3.7

жорстокого поводження з дітьми у СОС ДБСТ, СОС ПС;
2.З.8 раз на рік готувати звіти про стан виховання, утримання і розвитку
дітей в СОС ДБСТ, СОС ПС для відповідних служб у справах дітей та центрів
соціальних служб для

сім'ї,

дітей та молоді,

обов'язково ознайомлюючи

зі

складеним звітом батьків-вихователів, прийомних батьків;
2.З.9 надавати батькам-вихователям індивідуальний житловий будинок на

умовах тимчасового безоплатного користування на період діяльності СОС ДБСТ,
обладнаний необхідними меблями, технікою та предметами вжитку;

2.3.10

надавати органу опіки

і

піклування

пропозиції на реорганізацію,

ліквідацію СОС ДБСТ, СОС ПС;
2.З.11

надавати

органу

опіки

і

піклування

пропозиції

про

подальше

влаштування дітей з СОС ДБСТ, СОС ПС У разі їх реорганізації, ліквідації.

3.

Фінансове забезпечення

З .1. Сторони зобов'язуються передбачати кошти у відповідних бюджетах для
реалізації спільних заходів з реалізації положень цього Договору.

З.2. Фінансування спільних заходів з реалізації положень цього Договору
здійснюється

за

взаємною

домовленістю

Сторін

та

відповідно

до

чинного

законодавства.

4.

4.1.
2017

Термін дії

Договір вступає в дію після підписання Сторонами та діє до ЗІ грудня

року.

4.2.

Сторони домовились, що цей Договір буде автоматично продовжено на

наступні періоди, якщо будь-яка Сторона не прийме рішення про розірвання
цього Договору та проінформує іншу Сторону в письмовій формі. В цьому
випадку

відповідна Додаткова угода до цього Договору

має бути укладена

принаймні за щість місяців до дати розірвання.
4.З. Дострокове розірвання
порядку, зазначеного у п.

4.2.

цього Договору допускається з урахуванням

У разі невиконання узгоджених зобов'язань або

форс-мажора.

4.4.

Усе

офіційне

листування

між

Сторонами

Договору

виконується

у

письмовому вигляді.

5.
5.1.

Порядок внесення змін

Зміни в цей Договір можуть вноситись за взаємною згодою Сторін що

оформлюється Додатковою угодою до цього Договору.

5.2.

Додаткові угоди та додатки до цього договору є його невід'ємною

частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі
та підписані уповноваженими на те представниками Сторін.

4

6.
6.1.

Інші положення

Цей Договір укладений у трьох примірниках українською мовою, які

мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної зі сторін.

6.2.

З усіх питань, що не врегульовані цим Договором, Сторони керуються

чинним законодавством України.

7.
7 .1.

Порядок розв'язання суперечок

Будь-який спір (суперечка) між Сторонами сіосовно цього Договору

вирішується шляхом переговорів.

7.2.

У разі недосягнення згоди між сторонами спір вирішується в порядку,

передбаченому чинним законодавством України.

8.

Юридичні адреси та підписи Сторін
Міжнародна благодійна організація

Служба у справах дітей Київської
обласної державної адміністрації

01196, м. Київ,

«Благодійний фонд «СОС Дитяче

пл. Лесі Українки,

1

Містечко»

04073,

м. Київ, вул. Копилівська,

Андріяш СЛ.
Чупріков АЛ.

Броварська міська рада

07400,

м. Бровари, вул. Гагаріна,

15

Сапожко І.В.

Міський голова

І.В.Сапожко
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