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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ

г

.Про хід виконання рішення Броварської міської радИl

ВІД 28.1.2.2006 N!! 19?-14-05 «Про затвердження програми
запоБІгання ДИТЯЧІЙ безпритульності і бездоглядності
~a 20~6-20 1О .роки» із змінами (Рішення Броварської
МІСЬКОІ ради ВІД

22.02.2007 N!! 241-17-05 від 25.10.2007
N!! 479-28-05).

. ... Заслухавши ~~ обговорив~и інформацію начальника служби у спр~ах

ДІтеи ВиноградОВОI Л.М. про ХІД виконання програми запобігання дитячій
безпритульності і бездоглядності на 2006-2010 роки, затвердженої рішенням
Броварської міської ради від 28.12.2006 N!! 199-14-05 (із змінами від
22.02.2007 N!! 241-17-05 та від 25.10.2007 N!! 479-28-05), міська рада відмічає
належну організацію виконання управліннями, службами та відділами
виконкому
заходів щодо реалізації програми запобігання дитячій
безпритульності і бездоглядності у 2007 році.
Своєчасного ВИЯВЛJlЮться сім'ї, які опинилися у складних житrєвих
обставинах та забезпечується соціальний захист дітей, які виховуються в цих
сім'ях.
Станом на 01.12.07 року на обліку служби у справах дітей
перебувають: 111 дітей-сиріт та дітей, які залишилися без батьківського
піклування (37 - сироти, 74 - діти, які залишилися без батьківського

піклування); 40 дітей - на профілактичному обліку служби у справах дітей;
44 дітей (28 сімей) - у складних житrєвих обставинах. Створений єдиний
електронний банк даних на дітей, які перебувають на обліку служби У
справах дітей.

З метою забезпечення права дитини на виховання в сім'ї, змеиmеННJI

загальної кількості дітей, що виховуються в інтернатних закладах, розвитку

сімеЙНИХ форм виховання запроваджено систему інтегрованих соціальних
служб ДJIJI сім'ї та дітей, що включає: службу раннього втручання, службу

реінтеграції та соціалізації .вихованців iнтepHa~ закл~в;.. службу
супровоДу дітей в конфлікті 13 законо~, службу ПІДТР~КИ СІМ І, службу
соціально-психологічної допомоги ДІТЯМ та МОЛОДІ з обмеженими

фУНКЦіональними можливОСТЯМИ, службу супроводу дітей, які. зазнали

. насильства або жорстокого по~одження над ними, СJIY?КБУ СОЦІального
супроводу неповнолітніх та молоді, які повернулися з МІСЦЬ позбавлення
волі.

Місто є лідером у реформуванні системи опіки
.
інтернатних закладів для . ~ ПІ~ванlUJ. над
ДітьмИ та реформуванні
··
Д ІтеИ-СИРІТ та ДІтей
позбавлених б аТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВання. Станом на 01 12 07 78 . .:
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..
ДІтеи
перебувають ПІД ОПІКОЮ та ПІклуванням та ПРОЖивають в СІ·М'
..
. .
7".
JIX ОПІКУНІВ та
піклувальНИКІВ, створено
прииомних СІмей в яких виховують
8 . ..
· ~.
,
ся
ДІтеи,
четверо ДІтеи. передаНІ на виховання у СОС - Дитяче містечко. .

державною ОПl~~Ю ~с:?ебувають ~3 дітей, які УТРимуються та виховую;ьс~IД
соціально-реабlЛlтаЦIИНОМУ цеНтрІ "Любисток".

У

За~езпеч~~о н~ухильний контроль за виконанням Постанови Кабінеty
МініСТРІВ УКРаіНИ ВІД 04.04.2007р. N!! 605 «Про проведення експерименty з
призначення і виплати ~ержавноі ~оціальноі допомоги на дітей-сиріт та
дітей, позбавлених баТЬКІВСЬКОГО ПІклування, які перебувають під опікою
(піклуванням ) і проживають у сім"ях опікунів ( піклувальників ), за
принципом «гроші ходять за дитиною». Станом на 01.12.07р. призначено
соціальну допомогу 78 дітям.
На реалізацію програми із бюджету міста виділено 103 тис. грн., які
були використані на придбання новонародженим медалей та пакунків
мamoка, проведення навчальних семінарів, конференцій, акцій, брейн-рингу

«Підліток і право»,

придбання подарунків на новорічні та різдвяні свята

ТОЩО і

Враховуючи викладене вище, з метою підвищення ефективності роботи
та

керуючись

пунктом

а

статті

Закону

32

Украіни

"Про

місцеве

самоврядування в Украіні" і враховуючи рекомендації постійних комісій 3
гуманітарних питань та з питань соціально-економічного та культурного
розвитку, бюджету, фінансів і цін міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Інформацію

... про хід виконання
начальника служби у справах ДІтеи

цього рішення взяти до відома (додається).
по

2. Схвалити

б

.. ади
МІСЬКОІ ~ ..
льносТ1 1

...

авлінь відділів, служб БроваРСЬКОl

ро оту упр,
виконанню
програми
запобігання

....

ДИТЯЧІИ

б

езприту.

бездоглядності на 2006-2010 роки.
.. міськоі ради
3. Управлінням, відділам та службам. Бро:а:с~::~них програмою

ПРОДОвжити роботу по виконан~ захОДІВ, п

J:a 2006-2010 роки.

запобігання дитячій беЗПРИТУЛЬНОСТІ 1 бездогляд~ос
. ННЯ покласти
4.Контроль за виконанням цього рlше

Міського голови Шестопал л.п.

~~~~~~
""

~ ~::1 _-.0 (f
і-

* "',.....-"

Секретар ради

""

ф-о

r •. ,

а arQ
..,

'}. .:..J

...

\

*

~ -ф

"'!t

:

....

.,.

0.0

~.БРоваDИ

на

заступника

Подання:

Начальник служби у справах
дітей

__в4~~:.--_ _л.м.виноградова

Погоджено:

Виконуючий обов'язки заступника
міського голови

-

керуючий справами виконкому

CdLГ.Лавер

Начальник юридичного відділу

с

Голова комісії з гуманітарних питань

А.В.Кривонос
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Голова комісії з питань соціально
економічного та культурного розвитку
бюджету, фінансів і цін

'

А.В.Булка
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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОї ОБЛАСТІ
СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ

Міському голові
Антоненку в.о

Про розгляд питання на сесіі

Шановний Вікторе Олександровичу!

На виконання статті 4 Закону України «Про органи і служби у
справах дітей та спеціальні установи для дітей», Законів Украіни <<Про

забезпечеНВJI організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування», відповідно до плану роботи
Броварської міської ради служба у справах дітей просить Вас розглянути на
черговій сесії питання цро хід виконання рішення Броварської міської ради

.від 2B.12.2OQ6..Nh.g9-і·~05-(illро"ЗатверджеННЯ"ПРОІР-@.~~об1ГаННJI~2!чій
безпJШXfПЬНОСТU. бездоглядності на 2006-2010 РОIQ!>.Lіuм.iiiiitй: Іfцц!:.f!!!Я
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Начальник служби
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Л.М.Виноrpадова

•

2

: }

j

І

