
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г П.. І 
. ро ХІД виконання РІшення Броварської міської ради 

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

МІСЬКОІ ради ВІД 22.02.2007 Н!! 241-17-05, від 25.10.2007 
Н!! 479-28-05, від 14.01.2008 Н!! 597-32-05). 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника служби У справах 
дітей Власенко В.М. про хід виконання програми запобігання дитячій 
безпритульності і бездоглядності на 2006-2010 роки, затвердженої рішенням 
Броварської міської ради від 28.12.2006 Н!! 199-14-05 (із змінами від 
22.02.2007 Н!! 241-17-05, від 25.10.2007 Н!! 479-28-05 та від 14.01.2008 Н!! 597-
32-05), міська рада відмічає належну організацію виконання управліннями, 
службами та відділами виконкому заходів щодо реалізації програми 

запобігання дитячій безпритульності і бездоглядності у 2008 році. 
Своєчасного виявляються сім'ї, які опинилися у складних життєвих 

обставинах та забезпечується соціальний захист дітей, які виховуються в цих 

сім'ях. 
Станом на 01.12.08 року на обліку служби у справах дітей 

перебувають: 135 дітей-сиріт та дітей, які залишилися без батьківського 
піклування (39 - сироти, 96 - діти, які залишилися без батьківського 
піклування); 37 - дітей - на профілактичному обліку служби у справах дітей; 
33 дітей (22 сім'і)- у складних життєвих обставинах. 

З метою забезпечення права дитини· на виховання всім 'ї, зменшення 
загальної кількості дітей, що виховуються в інтернатних закладах, розвитку 
сімейних форм виховання запроваджено систему інтегрованих соціальних 
служб для сім'ї та дітей, що включає: службу раннього втручання, службу 
реінтеграції та соціалізації вихованців інтернатних закладів, службу 
супроводу дітей в конфлікті із законо~, службу підтр~мки сім'ї, службу 
соціально-психологічної допомоги ДІТЯМ та МОЛОДІ з обмеженими 
функціональними можливостями, службу супроводу дітей, які зазнали 
насильства або жорстокого пово~жен~ над ними, ~бу соціального 
супроводу неповнолітніх та МОЛОДІ, ЯКІ повернулися з МІСЦЬ позбавлення 

волі. 
В нашому місті пріоритетною є сімейна форма вихова~ня дітей. 

Н годні 97 дітей виховуються в сім'ях опікуніQ ч~ 'піклувал~ників, 
а сьо ., 5 б . ... 

9 дітей виховуються У прийомних СІМ ЯХ, І"оварських ДІтеи виховуються 
ЗА т ..6ро.врсыt8 дpyкepнll. 2005 р. Зв",. '* 155-2000 
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в с.О.С :: Дитяче ~істечко, 21 дитина перебувають у соціально
реаБІЛІтац~иному цеНтрІ (дитяче містечко) «Любисток», 17 із них мають 
IОрИДИЧНИИ статус дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського 

піклування. Четверо дітей перебувають в інтернатних закладах обласної 
комунальної власності, вони маІОТЬ психічні розлади та за станом здоров'я 
перебувають у спеціалізованих інтернатах. 

Станом на О 1.12.2008 року 1 О 1 дитині-сироті та дитині, позбавленої 
батьківського піклування виплачено 67699,61 грн. за принципом «гроші 
ходять за ДИТИНОІО» відповідно до постанови Кабінету Міністрів У країни від 
19.03.2008 року Н!! 199. 

Семи прийомним сім'ям, відповідно до постанови Кабінету Міністрів 
від 30.01.2008 Н!!26, виплачувалась соціальна допомога на 9 дітей та грошове 
забезпечення батькам-вихователям. За 11 місяців 2008 року було виплачено 
175,00 тис. грн. 

На реалізацію програми із бюджету міста виділено 189,8 тис. грн., які 
були використані на придбання новонародженим медалей та пакунків 
малюка, проведення навчальних семінарів, конференцій, акцій, брейн-рингу 

«Підліток і право», придбання подарунків на новорічні та різдвяні свята 

тощо. 

Враховуючи викладене вище, з метою підвищення ефективності роботи 
та керуючись пунктом а статті 32 Закону У країни "Про місцеве 
самоврядування в У країні" і враховуючи рекомендації постійних комісій з 
гуманітарних питань та з питань соціально-економічного та культурного 
розвитку, бюджету, фінансів і цін міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію начальника служби у справах дітей про хід виконання 
цього рішення взяти до відома (додається). 

2. Схвалити роботу управлінь, відділів, служб Броварської міської ради 
по виконанню програми запобігання дитячій безпритульності і 
бездоглядності на 2006-2010 роки. .. . .. 

3. Управлінням, відділам та службам БроваРСЬКОІ МІСЬКОІ ради 
продовжити роботу по виконан~ заходів, передбачених програмою 
запобігання дитячій беЗПРИТУЛЬНОСТІ І беЗДОГЛЯДНОСТІ на 2006-2010 роки. 

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови Виноградову Л.М. , ... -. ":":"~~" 
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І.В.Сапожко 



Пода111ІЯ: 

Начальник служби у справах 

дітей 

ПогоджеllО: 

Заступник міського голови 

Начальник юридичного відділу 

Б.М.Власенко 

~ Л.М.Виноградо 

І ~ 

r-J 
~.Г.Лавер 

------=~ 

Н.l.ГнатюК Начальник загального відділу 
,---~~~--r----

Голова комісії з гуманітарних питань 

Голова }Сомісіі з питань соціально
еlСОНОМІЧНОГQ т 
бlОДЖету ф. а ~~Ь~PHOГO розвитку, 

, lнаНСlВ 1 ЦІН 

-н---F----------
А.В.КРИВОНОС 

___ ~~ __ .А.В.Булка 



· ІНФОРМАЦІЯ 
пр? ХІД 811KOllallllR рішеНllН Броварської I\lіської раДl1 
81Д 28.~2.2006 Н!! 199-14-05 «Про затверджеllllR nporpal\lll 
запобlГ8I1IIR ДІІТRчій безпрllтулы�остіi і беЗДОГЛRДllості 
II~ 200~-201 О ~OKII» із зміllаМl1 (piwellllR Броварської 
МІСЬКОІ раДl1 вІД 22.02.2007 Н!! 241-17-05, від 25.10.2007 

Н!! 479-28-05, від 14.01.2008 К!! 597-32-05) 

На виконання рішення Броварської міської ради від 28.12.2006 Н!! 199-14-05 
«Про затвер~ження програми запобігання дитячій безпритульності і 
беЗДОГЛЯДНОСТІ на 2006-2010 роки» із змінами (рішення Броварської міської ради 
від 22.02:2007 Н!! 241- 17-05, від 25.10.2007 Н!! 479-28-05, від 14.01.2008 Н!! 597-32-
05) в.іДДІЛами та .. службами виконкому проводиться робота, спрямована на 
запоБІгання дитячо І бездоглядності. 

Забезпечено своєчасне виявлення, облік, проведення соціального 
інспектування та супроводження сімей, які неспроможні або не бажають 
виконувати виховні функції стосовно дітей, надається комплексна допомога 
сім'ям з дітьми. Проводяться профілактичні рейди, збираються дані із закладів 
освіти про дітей, батьки яких неналежно виконують батьківські обов'язки. За 
звітний період було виявлено та поставлено на облік 1 О дітей, батьки яких 
неспроможні та не бажають виконувати обов'язки по вихованню. На цей час 9 
дітей перебувають у соціально-реабілітаційному центрі (дитяче містечко) 
«Jhобистою), одна дитина - у центральній районній лікарні. 

З метою забезпечення права дитини на виховання всім 'ї, зменшення 
загальної кількості дітей, що виховуються в інтернатних закладах, розвитку 
сімейних форм виховання запроваджено систему інтегрованих соціальних служб 
для сім'і та дітей, що включає: службу раннього втручання, службу реінтеграції 
та соціалізації вихованців інтернатних закладів, службу супроводу дітей в 
конфлікті із законом, службу підтримки сім'ї, службу соціально-психологічної 
допомоги дітям та молоді з обмеженими функціональними можливостями, 
службу супроводу дітей, які зазнали насильства або жорстокого поводження над 
ними, службу соціального супроводу неповнолітніх та молоді, які. повернулися з 
місць позбавлення волі. Під супроводом цих служб протягом СІчня-листопада 
2008 року перебувало 105 дітей та одна молода особа, їм та їх сім'ям було надано 

1902 різних видів послуг. .... . .... 
Створений електронний банк даних про ДІтеИ-СИРIТ та ДІтеи, позбавлених 

батьківського піклування, дітей, які перебув~ть у складних життєвих 
обставинах, і громадян України, які бажают~ взяти ІХ на виховання. Сф~рмована 
єдина інформаційно-аналітична системи «ДІТИ», оформляються осоБОВІ справи 
дітей зазначених категорій відповідно до нормативних вимог. 

Забезпечено інформування пологовими будинками служб у справах дітей 
про випадки відмови матерів від дітей.. .. . 

З початку 2008 року троє матерІВ мали Haмl~ ВІДМОВИТИСЯ вщ 
НОвона .. тини З усіма нИМИ проведено профшактичну роботу, за 

роджеНО1 ди . . , . 
Резу .. дитина залишилися з маТІР 10, двоє матеРІВ залишили 

Льтатами ЯКО1 одна .. ... ... . д 
дитину у пологовому відділенні цe~~ЬHOI раиОННОІ ЛІкаРНІ. воє громадян 

виявили бажання ВЗЯТИ під опіку ЦИХ Д1теи. 
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Всі діти, які народжуються у -м.Бровари ОТРИМУІОТЬ медалі та пакунок 
MaJ110Ica. З початку 2008 року до РАГСу передано пакунків ДЛЯ новонароджених 
дітей на суму 76,00 тис.грн. 

Забезпечено .розвиток ~імейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених баТЬКІВСЬКОГО ПІклування. Це усиновлення опіка та піклування 
прийомна сім'я, СОС - Дитяче містечко. ' , 

. Станом на.О 1.12.~8 ~ нашому місті 97 дітей ВИХОВУЮТЬСЯ в сім'ях опікунів 
Ч!f ~lклувалЬНИК1В, 9 ДІтеи ВИХОВУІОТЬСЯ у прийом них сім'ях, 5 броварських 
ДІтеи виховуються в СОС - Дитяче Містечко. 

Забезпечено пріоритет національного усиновлення дітей. З початку 2008 
року усиновлено подружжям 8 дітей, позбавлених батьківського піклування, та 6 
дітей усиновлено вітчимом. Протягом 2006-2008 року в місті відсутнє 
усиновлення дітей іноземними громадянами. 

З початку 2008 року передано під опіку в сім'ї громадян 17 дітей (із них: 
троє - вихованці соціально-реабілітаційного центру (дитяче містечко) 
<<.JIJобистою>, троє - діти, які з соціальних причин перебували в дитячій лікарні, 11 
- залишилися без батьківського піклування); одну дитину, яка виховувалась у 
соціально-реабілітаційному центрі (дитяче містечко) «Любисток» влаштовано до 
СОС-Дитячого Містечка; одну дитину ре інтегровано в сім'ю матері, яка 
відповідно до рішення Броварського міськрайонного суду поновлена у 
батьківських правах. 

Встановлено юридичний статус 20 дітям: 13 дітям, які перебувають під 
опікою всім' ях та 7 дітям, які перебувають в соціально-реабілітаційному центрі 
(дитяче містечко) «Любисток». 

Станом на О 1.12.2008 року 1 О 1 дитині-сироті та дитині, позбавленої 
батьківського піклування виплачено 67699,61 грн. за принципом «гроші ходять 
за дитиною» відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19.03.2008 
року Н!! 199. 

Семи прийомним сім'ям, відповідно до постанови Кабінету Міністрів від 
30.01.2008 Н!!26, виплачувалась соціальна допомога на 9 дітей та грошове 
забезпечення батькам-вихователям. За 11 місяців 2008 року було виплачено 
175,00 тис. грн. . 

34 студентам із числа дітей-сирі: та дітей, позбавлених баТЬКІВСЬКОГО 
піклування, виплачено щомісячну матерІальну допомогу на загальну суму 57,00 

~~гp& ., 
З метою запобігання передачі дi~~ ~iKOM. ВІД О ДО 3 РОКІВ дО обл~сн~ 

бvдин . ри центральній райОННІИ ЛІкаРНІ працює громадська оргаНІзаЦІЯ 
JI ювдитини п . Д' П' 
"Ц . ахисту та адаптації осоБИСТОСТI« ІМ житгя». раЦІвниками " ентр СОЦІального з .' . . 
фонду надається матеріальна допомога ДІТЯМ, ЯКІ ІЗ СОЦlальн~х .?ричин потрапили 

в лікарню, допомога по обслуговуванню та вихованню цих ДІтеи. . 
З метою недопущення передачі дітей до і.нтернатних заклаДІ~ проводи:ьс~ 

Р б Забезпечення ФУНКЦІОнування двох прииомних СІмеи о ота щодо створення та . v • 

. КОРОТКОТРИВaJ10ГО утримання ДІтеи, яю не мають 
теРМІНОВОГО вnаштуван~ Т~ених батьківського піклування (короткотривалий 
ЮРИдичного статусу поз ав . ською радою прийнято рішення про 
Фостерінг). 26.06.2008 Броварськ~ю МІ сім'ю термінового влаштування. 
затвердження Положення про приИОМНУ 
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.. І<оорд~на~IЯ . та методичне забезпечення функціонування 

прииомних ~Імеи теРМІНОВОГО влаштування покладено на службу у справах дітей 
та центр СО~lальних служб для сім'ї, дітей та молоді. 

На ~и час центром соціальних служб для сім 'ї дітей та молоді проводиться 
інформаЦlино.-р~кnамна кампанія щодо CTBopeHH~ прийомних сімей серед 
громаДСЬКОСТІ МІста. 

Постійно поводиться профілактична робота з біологічними батьками, які 
не виконують виховних функцій (соціальне інспектування, бесіди з батьками, 
надання юридичних консул.ьтаціЙ), з метою усунення факторів, наявність яких 
унеможливлює утримання ДІтей в сім 'ї. 

Забезпечуєть~я реал~зація права на розвиток дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьКІВСЬКОГО Пlклування, у сім'ї, в територіальній громаді, тобто 
виховання насамперед за місцем їх походження. 

Станом на О 1.12.2008 року 21 дитина перебуваlОТЬ у соціально
реабілітаційному центрі (дитяче містечко) «Любистою>, 17 із них мають 
юридичний статус дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського 
піклування. 4 дітей перебувають в інтернатних закладах обласної комунальної 
власності, вони мають психічні розпади та перебувають у спеціалізованих 
інтернатах та за станом здоров'я вони не можуть бути переведені в інші дитячі 
заклади. 

В ЦСССДМ відпрацьований механізм взаємодії та комплексного підходу у 
питаннях захисту дітей . В громадську приймальню з питань захисту прав дитини 
"Єдине вікно" з початку 2008 року звернулося 262 особи. 

Управлінням освіти, службою у справах дітей, створені всі умови для 

здобуття повної загальної середньої освіти дітьми, які не навчалися тривалий час 
або не навчалися взагалі, на базі вечірньої школи і професійно-технічних 

навчальних закладів. 
В результаті проведення в серпні-грудні 2008 року Всеукраїнського рейду 

"Урок" виявлено, що станом на 05.l2.2008p. у навчальних закладах міста без 
поважних причин до занять не приступили 2 дітей. Одна дитини на цей час 
перебуває в розшуку, На батьків другого неповнолітнього складено три 
адміністративних протоколи про притягнення до адміністративної відповідальності 
батьків за ст.184 КУпАП за невиконання ними обов'язків щодо виховання дитини. 

Службою у справах дітей до Bc~yкpaїHCЬKOГO рейду «Урок» пров~дено 
акцію «Турбота» для дітей із СОЦІально н~спроможних,. багаТОДIТНИ~ 
малозабезпечених сімей, сімей, в яких виховуються ДIТИ-С.ИРОТИ та ДІТИ, п~збавлеНІ 
батьківського піклування, дітей, які перебувають на ПР~фl~~ИЧНОМУ оБЛІКУ ССД. 
55 дітей отримали продуктові набори та набори засоБІВ ГІГІЄНИ на загальну суму 
55,00 тис. грн. . . 

Щомісячно проводилися рейди з метою виявnення неПОВНОЛІТНІХ, схил:н~ 

ДО бро жебракування. Станом на 01.12.2008 року проведено 39 реИДІВ, 
ДЯЖНицтва, . . ф. 

ВИЯвлено 89 неповнолітніх. З усіма неПОВ~ОЛІТНІМ.И проведена про 1Лакт~lчна 

б .. ше поставлеНІ на оБЛІК служби. 
ро ота, двоє неПОВНОЛІТНІХ впер 

3 ... контроль за дотриманням культурно-розважальними 
ДІИСНЮЄТЬСЯ б . 

3 • И комп'ютерними клу ами нормативно-правових аКТІВ 
aкnадами ІгрОВИМИ залам , .. 
Щ , •• ня іХ дітьми заборони продажу алкогольних наПОІВ, 
ОД0 порядку ВІДВІДУВан ' 
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ТlОТlОНОВИХ виробів, розповсюдження наркотиків, ... 
насиллЯ, жорстокості. пропаганди ПРОСТИТУЦl1, 

3 початку 2008 року складено т .. а направлено до суду: 9 адМІНПРОТОКОЛІВ за 
порушення правил тор:іВЛі алко~ольними напоями і тютюновими виробами 
(cT.1S6. КУпАП), S адМІНПРОТОКОЛ1В за появу в громадських місцях у п'яному 
ВИГЛИДІ (ст.178 КУпАП), три адмінпротоколи за придбання наркотичних засобів 
без мети збуту в невеликих розмірах (ст.44 КУпАП). 

Нал~го~ена система інформуванни підрозділів кримінальної міліції у 
справах ~Ітеи, служби.у справах дітей, управлінни освіти, відділу у справах сім'ї 
та МОЛОДІ, цеНТРУ .. СОЦlальних служб дли сім'ї, дітей та молоді про дітей, які не 
навчаютьси, СКОІЛИ злочини, правопорушенни, затримані за вживання 

наркотичних речовин, алкогольних напоїв, бродяжництво, жебракування. 

Станом на 01.12.~8 уоку 37 дітей перебувають на профілактичному обліку 
служби у справах ДІтеи, S - на обліку кримінально-виконавчої інспекції 
м.Бровари, S4 - на внутрішкільному обліку навчальних закладів міста. 

3 метою забезпеченни належного рівню профілактики злочинів серед дітей 
з ними та їх батьками проводятьси: 

- індивідуальна профілактична робота; 
- виховна робота Ради профілактики управлінни освіти; 
-. бесіди, лекторії на тематику профілактики скоєння правопорушень та 

ЗЛОЧИНІВ. 

Службою у справах дітей двічі на рік проводяться перевірки з питань 
додержання законодавства про працю неповнолітніх на підприємствах, в 

установах, організаціях незалежно від форм власності. 
За результатами перевірок складаються акти, в иких фіксуютьси виявлені 

порушення законодавства України про працю неповнолітніх, та напраВЛJIЮТЬСЯ 
листи на підприємства в організації, установи, в яких виявлені порушення, про 
усунення недоліків щодо праці неповнолітніх. 

В липні та жовтні 2008 службою у справах дітей спільно з представниками 
відцілу у справах сім'ї та молоді, управлінНJI освіти, кримінальної міліції у 
справах дітей, центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, з метою 
виивлення порушень законодавства про працю неповнолітніх та 
працевлаштування неповнолітніх, проведені профілактичні рейди по об'єктах 
будівництва та ринках міста. . . 

3а результатами проведених рейдів виявлено двох неПОВНОЛІТНІХ, які 
працювали без оформлення ТРУДОВИХ BiДHOC~H. • • 

Службою у справах дітей направлении лист державному Інспектору праЦІ 

про вжиття необхідних заходів щодо усунення порушень законодавства про 

працю неповнолітніх). Матеріали по проведеним рейдам направлені в 
прокуратуру міста. . .. . .. 

3 метою підвищення правової куль~и Д~теи уразливих катеГОРІИ, розвит~ 
іх мистецьких та спортивних здіб~~стеи,. ДІТИ беруть участь в з~одах, ИКІ 
проводяться Киівською облдержадМІНІстрацІЄЮ та в заходах, що органlзовую:rься 

у м.Бровари ( гра брейн-ринг «Шдліток і право», святкуванНJI дня захисту ДІтей, 
новорічних та різдвяних свят тощо).. . 

У вкладах Викладmоться ДИСЦИПЛІНИ правовиховного профІЛю: навчальних з . 
«Пра Г мадянська оСВIТ8», «Основи правознавства». В зош І-ІІІ 

ктичне право», ро 
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ступен~в N!!2,. гімназії ім .. ОліЙника, спеціалізованій школі N'l7, зоm І-ІІІ 
ступеНІВ ~'l] ~ ВІДКРИТО КJJаси правового профілю. 

У ~ICTI .працюют~ S позашкільних навчальних заКJJадів, які ведуть свою 
роботу ВІДПОВІДНО до МІСЬКОЇ «Програми розвитку позашкільних закладів освіти 
на 2004-2008 роки». 

. Різни~и ~орма~и по~аШКільної освіти охоплено 6S 19 дітей, що cКJJaдaє S 1 % 
ВІД загалЬНОІ КІЛЬКОСТІ УЧНІВ . 

. Орг~нізована робота 342 творчих об'єднань, гуртків, спортивних секцій, 
клуБІВ за Інтер~сами .. В першу чергу охоплені діти «групи ризику», діти сироти, 
діти, позбавлеНІ батьКІВСЬКОГО піклування, діти з багатодітних сімей. 

Працюють спортивні секції в дитячо-юнацьких спортивних школах N'lI, 2, 
та ДІОСШ обласної ради спортивного товариства профспілок "У країна", вищого 
училища фізичної культури. 

В об' єднанні підліткових клубів за місцем проживання працюють 7 клубів, 
в яких функціонують 28 гуртків. Гуртки об'єднання підліткових клубів за місцем 
проживання відвідують 788 дітей. 

Систематично проводяться семінари працівників, які займаються 
вирішенням питань запобігання бездоглядності серед дітей, їх реабілітацією та 
соціальним захистом. 

у травні 2008 року проведений семінар для соціальних працівників 
навчальних закладів на тему: «Запобігання бездоглядності серед дітей, їх 
реабілітація та соціальний захист». 

До запобігання дитячої безпритульності і бездоглядності залучаються 
громадські, благодійні, релігійні організації, що працюють В інтересах дітей. Вони 
надають гуманітарну та матеріальну допомогу дітям, які виховуються, що 

ОШfНИЛИСЬ В складних життєвих обставинах. 
На реалізацію проrpами із бюджету міста виділено 189,8 тис. rpH., які були 

використані на придбання новонародженим медалей та пакунків малюка, 
проведення навчальних семінарів, конференцій, акцій, брейн-рингу «Підліток і 
право», придбання подарунків на новорічні та р~зд~яні свята ~ощо. 

Всі заходи з питань правового захисту ДІтеи та профшактики негативних 
явищ у дитячому та молодіжному середовищі, які проводяться .в місті, 
висвітлюються в засобах масової інформації та транслюються по МІсцевому 

телебаченню. ..w 
Надається інформація про роботу гуртюв, . спортивних сеКЦІИ в нашому 

місті, висвітлюються всі заходи, де беруть участь ДІТИ. 

Начальник служби 
В.М.Власенко 



БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київської ОБЛАСТІ 

СЛУЖБА У СПРАВАХ НЕПОВНОЛІТНІХ 

07400 Київська область. м.Бровари. вул. М.Лагунової. З-в. TeJl. (294)4-02-95 

Від OJl. (2. O~ Н! і:;)" 
НаН! за 

--~.,.., 

Про включення питання 
до порядку денного сесії 

Броварської міської ради 

'1 '/' ,р ~ 
tfPe,pv 

ВИКОІІУЮЧОМУ оБОВ'П3КII 
міського голови 
Сапожку І.В. 

Шановний Ігоре Васильовичу! 

На виконання Законів України "Про забезпечення організаційно
правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування", «Про органи і служби у справах неповнолітніх та 
спеціальні установи для неповнолітніх", "Про охорону дитинства" "Про 
основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей", 
"Про соціальну роботу з дітьми та молоддю" , Указу Президента України від 
11.07.2005 Н!! 1086/2005 "Про першочергові заходи щодо захисту прав дітей" 
постанови Кабінету Міністрів України від 11.05.2006 Н!! 623 "Про 
затвердження Державної програми подолання дитячої безпритульності і 
бездоглядності на 2006-2010 роки" з метою соціально-правового захисту 
дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, та застосування 
ефективних форм іх соціальної підтримки, прошу розглянути на черговій 
сесії Броварської міської ради питання про хід виконання рішення 
Броварської міської ради від 28.12.06 Н!! !~9-14-05 «Про .затвердження 
програми запобігання дитячій беЗПРИТУЛЬНОСТІ І безДОГЛЯДНОСТІ на 2006-2010 

роки». 

- .----
Вико~о'JИЙ обов'язки начальника 

о о •• 'І.' 
службй':' заступник начальника 
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