
 
 

УКРАЇНА 

 ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

           ПРОЄКТ 

від _______________ №________ 
                 м.Покровськ 

 

 

Про стан розвитку сімейних форм 

виховання дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування 

у м. Покровську 

 

 

Заслухавши інформацію начальника служби у справах дітей Покровської 

міської ради про стан розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування у м.Покровську, керуючись статтями 34, 

59,73 Закону України від 21.05.1997 № 280/97-ВР “Про місцеве самоврядування в 

Україні”, виконком міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Інформацію начальника служби у справах дітей Покровської міської ради 

Маслової А.К. про стан розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування в м. Покровську  прийняти до відома. 

2. Службі у справах дітей Покровської міської ради (Маслова), міському 

відділу освіти (Голуб), міському центру соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді (Лисенко) всебічно сприяти розвитку усиновлення; створення прийомних 

сімей та інших сімейних форм влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування.  

3. Службі у справах дітей Покровської міської ради (Маслова), міському 

центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (Лисенко) продовжити 

публікацію в засобах масової інформації матеріалів, які сприятимуть 

інформуванню населення про умови усиновлення; призначення опіки та 

створення прийомних сімей з метою забезпечення прав дітей на сімейне 

виховання; посилити роботу щодо пошуку потенційних прийомних батьків, 

батьків-вихователів. 

4.  Координацію щодо     виконання  цього   рішення  покласти  на    службу 

у  справах дітей   (Маслова), контроль - на заступника міського голови  

Олехнович О.О. 

 

В.п. міського голови                        І. Сущенко  

 



 

АРКУШ 

погодження до проекту рішення виконкому 

Покровської міської ради 

 

 

 

Про стан розвитку сімейних форм 

виховання дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування 

у м. Покровську 

 

ПІДГОТОВЛЕНИЙ:   службою у справах дітей 

 

 

Начальник служби                       А. Маслова 

 

ПОГОДЖЕНИЙ: 

 

 

Заступник міського голови          О.Олехнович 

 

 

Керуючий справами    

виконкому міської ради                     А. Жук 

 

 

Начальник відділу юридичного забезпечення 

діяльності міської ради та її виконавчих органів                                  І. Телесова 

   

                  

                      

Начальник відділу з питань діловодства 

контролю та роботи зі зверненнями громадян                                       Г. Борисова 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 



 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Заступник  міського  голови 

_________________О.Олехнович 

 

 

 

СКЛАД РОБОЧОЇ ГРУПИ 

з підготовки питання та проекту рішення «Про стан розвитку сімейних 

форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування                        

в місті Покровську» 

 

 

 

Олехнович 

Олена Олександрівна       - заступник міського голови                 

 

Маслова 

Алла Кузьмівна           - начальник служби у справах 

         дітей 

 

 

 

Коваленко 

Марина Володимирівна         - спеціаліст служби у справах  

        дітей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                

         ЗАТВЕРДЖЕНО 

Заступник  міського  голови  

_____________О.Олехнович 

 

ПЛАН 

 підготовки питання на засідання виконкому міської ради 

 

Найменування питання: «Про стан розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт 

та дітей, позбавлених батьківського піклування в місті Покровську» 

Дата розгляду: 18.06.2020 р. 

Відповідальний за підготовку: начальник  служби у справах  дітей Маслова А.К.   

Доповідач: начальник  служби у справах  дітей Маслова А.   

 

 

Начальник служби у справах дітей                                                  А.К. Маслова 

 

 

№ 

п/п 

Порядок підготовки питання 

на засідання виконкому: 

 

Термін виконання 

(у днях)  

Відповідальний 

за виконання 

1 Складання питальника, 

визначення складу та 

інструктаж робочої групи 

 

15.05.2020 р. 

Олехнович О.О., 

Маслова А.К. 

2 Перевірка роботи на місцях, 

узагальнення матеріалів. 

 

28.05.2020 р. 

Члени робочої 

групи 

4 Підготовка документів на 

засідання виконкому  

15.05.2020- 

28.05.2020 р. 

 

Коваленко М.В. 

5 Узгодження цих документів у 

відділах, управліннях з 

керуючим заступником міського 

голови, керуючим справами 

виконкому, доопрацювання їх, 

візування. 

 

 

29.05.2020 - 

01.06.2020 р. 

 

 

      Маслова А.К. 

6 Передача всіх матеріалів у 

протокольну частину для 

ознайомлення членів 

виконкому. 

 

01.06.2020 р. 

 

Маслова А.К. 

7 Вручення матеріалів для 

ознайомлення міського голови, 

заступників міського голови, 

членів виконкому. 

 

05.06.2020 р. 

 

Борисова Г.В. 

8 Доопрацювання матеріалів 

після засідання виконкому. 

19.06.2020 р. 

26.06.2020 р. 

Борисова Г.В., 

Маслова А.К. 



СПИСОК 

запрошених на засідання виконкому міської ради з питання 

 

 

 

Про стан розвитку сімейних форм  

виховання дітей-сиріт та дітей,  

позбавлених батьківського піклування 

у м. Покровську 

                                                                              

 

  

 

Коломієць                                                           - Начальник Покровського 

Олександр Володимирович                                відділу поліції                                                  

                                                                               ГУНП в Донецькій області 

 

                                                                               

  

Лисенко                                                               - Директор Покровського         

Тетяна Миколаївна     міського центру соціальних служб                                                               

 для сім`ї, дітей та молоді 

 

Голуб  

Марина Олександрівна                                      - Начальник Покровського  

    міського відділу освіти  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА 

 

 

 

До проекту рішення виконкому Покровської міської ради  «Про стан розвитку 

сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування  в місті Покровську». 

 

 

1. Обгрунтування необхідності прийняття рішення 

 

Рішення виконкому Покровської міської ради «Про стан розвитку сімейних 

форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування в 

місті Покровську» приймається на виконання Постанови Кабінету Міністрів 

України від 24.09.2008 № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, 

пов’язаної із захистом прав дитини». 

 

2. Мета і завдання прийняття рішення 

 

З метою подолання дитячої безпритульності і бездоглядності, 

запобігання сирітству, поліпшення  становища дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, створення належних умов для їх фізичного, 

інтелектуального і духовного розвитку, підготовки до самостійного життя, робота 

служби у справах дітей Покровської міської ради спрямована на виконання 

заходів міських програм соціального захисту дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування.  

 

 

3.Загальна характеристика та основні положення  рішення 

 

 Основні положення рішення спрямовані на взаємодію органів виконавчої 

влади, місцевого самоврядування, структурних підрозділів, педагогічних 

колективів навчальних закладів міста, кримінальної міліції у справах дітей.  

 

4.Прогнозований результат 

 

Збереження біологічної родини для дитини та мінімалізації соціального 

сирітства.  

 

 

 

 

 

Начальник служби у справах дітей                                    А.Маслова 


