
 

 
 

УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

 

від  22.10.2019_ №___414_ 
                    м.Покровськ 

 
Про затвердження заходів  

щодо проведення громадського  

огляду з охорони дитинства  

в м. Покровську у 2019 році 

 

 

 У зв’язку з початком навчального року, з метою соціально–правового захисту дітей–

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають у складних 

життєвих обставинах, дітей інших пільгових категорій соціально незахищених верств 

населення, на підставі Закону України “Про загальну середню освіту”, Закону України „Про 

забезпечення організаційно–правових умов соціального захисту дітей–сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування”, Закону України „Про охорону дитинства”, 

Постанови Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року № 866 “Питання діяльності 

органів опіки та піклування, пов’язаних із захистом прав дитини” із змінами та 

доповненнями,  наказу Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту  від 18.11.2008 

року № 4591 “Про затвердження Порядку ведення особової справи дитини-сироти та дитини, 

позбавленої батьківського піклування та форми індивідуального плану соціального захисту 

дитини, яка опинилась у складних життєвих обставинах, дитини-сироти та дитини, 

позбавленої батьківського піклування”, керуючись статтями 32, 59, 73 Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет, 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити заходи щодо проведення громадського огляду з охорони дитинства в м. 

Покровську у 2019 році (додаються). 

 

2. Службі у справах дітей (Маслова) забезпечити координацію заходів щодо 

проведення громадського огляду умов утримання, навчання, оздоровлення, 

працевлаштування і соціального захисту дітей пільгових категорій . 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови 

Олехнович О.О. 

 

 

 

 
В.п. міського голови                    І. Сущенко 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням виконавчого комітету       

міської ради 

від  22.10.2019_ №___414_ 

 

 

ЗАХОДИ  

щодо проведення громадського огляду з охорони дитинства 

в м. Покровську у 2019 році 

 

  

№ 

з\п 

Зміст заходу Термін 

виконання 

Відповідальні за виконання  

1 Створити робочі групи щодо 

проведення громадського 

огляду з охорони  дитинства, в 

навчально-виховних та 

дитячих дошкільних закладах 

призначити громадських 

інспекторів з охорони 

дитинства 

До 01.11.2019 Відділ освіти,  

Служба у справах дітей,  

Покровський професійний 

ліцей,  

Родинський професійний ліцей, 

Покровський педагогічний 

коледж,                

КНП "Центр медико-санітарної 

допомоги",  

Управління соціального захисту 

населення, 

Центр соціальних служб сім`ї, 

дітей та молоді,  

Ювенальна превенція 

Покровського відділу поліції. 

2 В особових справах дітей-

сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування 

поновити довідки про 

оздоровлення, навчання, 

отримання пенсій, соціальної 

допомоги, аліментів,  місце 

проживання, місце реєстрації, 

безкоштовне харчування, 

відвідування секцій, гуртків, 

скласти розширену 

психолого-педагогічну 

характеристику на кожну 

дитину,  та надати оригінали 

до служби у справах дітей   

До 01.11.2019 Відділ освіти,  

Служба у справах дітей,  

Покровський професійний  

ліцей,  

Родинський професійний ліцей, 

Покровський педагогічний 

коледж 

3 Перевірити умови утримання, 

навчання, виховання, 

оздоровлення, 

працевлаштування дітей–сиріт 

та дітей,  позбавлених 

батьківського піклування. 

Скласти акти контрольного 

обстеження матеріально – 

побутових умов проживання 

дітей, акти збереження 

закріпленого житла, акти 

До 01.11.2019 Відділ освіти,  

Служба у справах дітей, 

Покровський професійний  

ліцей,  

Родинський професійний ліцей, 

Покровський педагогічний 

коледж 



збереження майна цих дітей  

4 Провести поглиблений 

медичний огляд дітей – сиріт, 

і дітей, позбавлених 

батьківського піклування. 

Довідки про підсумки 

медичного огляду зазначеної 

категорії дітей (на кожну 

дитину окремо) надати до 

служби у справах дітей  

До 01.11.2019 КНП "Центр медико-санітарної 

допомоги" 

5 Скласти соціальні паспорти і 

списки дітей пільгових 

категорій міста, дітей, які 

перебувають у складних 

життєвих обставинах і дітей, 

які знаходяться на обліку 

через скоєння правопорушень 

та надати до служби у справах 

дітей 

До 01.11.2019 Відділ освіти,  

Служба у справах дітей,  

Покровський професійний 

ліцей,  

Родинський професійний ліцей, 

Покровський педагогічний 

коледж,                

КНП "Центр медико-санітарної 

допомоги",  

Управління соціального захисту 

населення,  

Центр соціальних служб сім`ї, 

дітей та молоді,  

Ювенальна превенція 

Покровського відділу поліції. 

6 Проаналізувати стан 

оздоровлення дітей пільгових 

категорій та надати до служби 

у справах дітей розгорнуті 

списки оздоровлених  

До 01.11.2019 Відділ освіти,  

Управління соціального захисту 

населення 

6 Проаналізувати стан 

безпритульності, 

бездоглядності і жебрацтва 

серед дітей. Провести 

Всеукраїнський рейд „Урок” 

До 01.11.2019 Відділ освіти, служба у справах 

дітей, Покровський 

професійний  ліцей, 

Родинський професійний ліцей, 

Покровське педагогічне 

училище, Красноармійський 

відділ поліції Головного 

Управління Національної 

поліції в Донецькій області 

7 Провести правоосвітню і 

правоохоронну роботу. 

Надати психологічні 

консультації всім дітям 

пільгових категорій, їх 

батьками і особами, які їх 

замінюють (за потребою)   

До 01.11.2019 Відділ освіти,  

Служба у справах дітей, 

Покровський професійний  

ліцей,  

Родинський професійний ліцей, 

Покровське педагогічне 

училище,  

КНП "Центр медико-санітарної 

допомоги",  

 Управління соціального 

захисту населення,  

Ювенальна превенція 

Покровського відділу поліції 

8 Керівникам міських структур 

надати матеріали про 

проведену роботу під час 

До 01.11.2019 Відділ освіти,   

Покровський професійний  

ліцей,  



громадського огляду з 

охорони  дитинства до служби 

у справах дітей. 

Родинський професійний ліцей, 

Покровський педагогічний 

коледж,  

КНП "Центр медико-санітарної 

допомоги",  

Управління соціального захисту 

населення,  

Ювенальна превенція 

Покровського відділу поліції. 

11 Проаналізувати результати 

громадського огляду з 

охорони  дитинства і 

підготовити узагальнену 

інформацію про підсумки для 

доповіді на засіданні 

виконкому 

21.11.2019 служба у справах дітей 

  

 

 

 

Керуючий справами виконкому 

міської ради          А. Жук 

 

 

 

Заходи підготовлені службою у справах дітей  міської ради 

 

Начальник служби у справах дітей                                                                      А. Маслова 

 


