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ефективвiФь Функцiояувшш прийомних
сiмей та дитячих будивкiв сiмейноm TlIry Rа
tрumрii Вiль !аff ськоrc раЙояу

Функцiовуеяяя прийомнп сiмей m дmrчп будmкiв сiмейяог0 типу на
Tepmpii рЙоЕу с ефепивним, На в!коя.uня пункlr/ З розпорядженш юлоs!
кiроюградсь(оi обласноi державвоi sдмiнiсlрдцii вiд 02 люФm 20lб ро.{у
М 40-р <Про схшевяя обла.ноi прогрNи розв,rтry сiмейних форм вцоЕяв,
дireй_сирiт та дiтей, позбамених батькjвського пiшумявя, Еs 20l6_2018 рокr>
розпоряджеявям юлови Вiльtцанськоi раЙдержадмiвiстацii вiд Iб лIФm
20lб рку N9 25-р схмлево вйловiдЕу райоffЕу прФшу,
Згiдно з пргноющшл показнfiкамr, в р.йопi у 2017 роцi плаЕушося
влацJтувlт, одяу дятину_сироту! дrmну! позбавл€яу батькiвського пiклувавня,
до мгяого будяЕry сiмейяою тиIry.04 травн,2017 року до ДБСТ родиЕи
Завгородвiх шаllmшо трьох дiтей, лозбавпеflих батькiеькою пiклуванвя, ,Ki
пер.6увшь на пфвинному облiку в слlхбi у справах дiтей Новmрдкiвськоi
райдержадмiнiстрацii, Також одна рдвяа мас Raмip стюрип прийомIrу сiм'ю.
На даний час майбrтнi прrйомяi батькU пройши вавчання в обласпому цевтрi
соцiшьцих оужб дlr ciM'i, лiтей та молодi га ш,t
дiъми. лозбавлеяrх батькiЕс*оm пiклуваявя,
Стшом яа 15 лисюпада 2017 pory яа TepиTopii рsйону фупхцiонус З
д,тячi будивки сiмейпоm типу та 2 прийомffi ciм'i'. З 29 fiтей-слрiт та fireй,
позбшеяп батькiв.ькою пiклуваняя, що вЕховуються в даяп сiм'ях, лиtJе
четвер з Вiльшщського рйону, iяпi - з yci€i Кiроюградськоi областi,
Охоплеяlu дiтей_сирiт, дiltй, побавлеяп батькiв.ького пiмуваш, що

яа

первин!ому облiку в сл}тбi у сrцввах дiЕй
раiцержадмiнiстацii, складае l00% пр! середяьообласному 91,4% аа .

перебуваIФ

найвицrgм в бластi,

Вiдповiдно до наказу Мiяiстфства УкраiЪп у спtава.\ cjм'i молодi та
споl'ту вiд 23 вересяя 2ш9 рку ]ф з357 (лро затвердrrcнш порrдку
здiйснешя с(iцiшьsого супрводжеяя, пр!йомш сiм€й m дятяп будипкiв

2

сiмейяоrc типр ВiльшаЕсь@м районним центром соцiшьяаt сrгужб дu ciм'i,
дiтей та молодi здiйсню€ться соцiдьяе супроводження дmчих будиякiв
пр!йомних сiм'ях та ДБСТ.
сiмейноm типу. Проблем,, якi
впрiпrуФьс! в ходi супроводу.
Сист€мOтично провооиlкя рбота в нsпряvку недоrryшенш сиг)аоii
прФесiйяою в!mрання прsйомних батьldв та батькiв-впомreлiв:
коясультацii lцодо рацiональноm плаЕуваяш фобистоi жиmдььностi m
режиму ф}нкцiонуваняя {iч'i. орmнiзацЬ Dристtпних по\од;в т, доlвiльни\
l одiв. обмiн досвиом мiл батьк9ми. сясreмаmчна пспФогiчна пiггримка,

Виховшцi iз дптячц будпвкiв сiмейногý ппу в повяому бсязi
ибезпеченi одяmм, к},тоскши д/т дозвiлля m Еавчавня, здоровим
харчушняч. cTBopeHHi Ki умови для творчоrc роlвитк}: дiп

}^lасяиками загдьяошкiльного та громадськоm жпmяДержавва соцiшьяs допомога на дiтей првнача."rься та виплачусгься в
гроUJовiй Формi fuгькам-вяхомтелям Еа кокну дитпЕу-в,хованц, з момеrгу
&па ггуmнн, дятrви у дитячпй будинок вшчяо до двя досяmеяня дитияою
l8 рiчЕого BiK},, а у разi вавчаяш у загмьноосвiтнiх нsчшьних зltхJtадd . зз

деняою Формою у вищих н9вчФьвп шадd I-Iv piBH, акр€дйтацji та
лрофсiйно-техfiчних я@чшьпих заrоадах - до 23 poKiв або до 9кiячеяяя
вiдповiдr!х яавчмьнilх зашадiв.
У 2017 роцI я рах)нок rT}TiBoK. надsнп депарmменточ соцiмьноm
зuисry облдерхалмiнiстацi]', оздорошено одну д!тrву, позбавлеЕу
батькiЕького лiшумння. що виховують.я в dрийомяiй ciм'i Кузьменко, в ДОТ
(Молода гвардiD. Влiтку rci дiп, що вйхов}Tоться в ПС та ДБСТ,
оздоровmшпся на Mopi за рахупок коцлiв прийомяж батькiв та батькiе
пiвроку лроходять м€дичнi оглядя, батьк,
вихователiв. Bci
постiйно UiRаыягься }спiоlнiсгю ъ поmдiнкою сюiх внхованuiв у школi.
ФуякцiоЕ}ввя, дпячrх будинхiв сiм€йного тппу m териmрii райову
загмом е €Фекtивним, 31 серпш 2017 року пр,пинrла Ф)ткцiояуват!
прийоwа ciм', шербаl ш, вяаслiдок цьоm rвоч дiтей маш lошо яа яавчання
до лрофесiйно-техвiм змsдiв областi, двох до (Центру ооцiшьяолсихологiчноi ребйiтацiiдiЕfu Кiровофадськоi обласяоi радя.
На даяий час ювво розв,шt:мя вом форма тямчасовоm шапгry@ш
дiтей-сирiт, дiт€й, позбаRлених батькiвського пiкrуваяш, - патронатна сiм'я.
Ikтронат Еад дити!ою - це тимчасошй догляд, вяхомнн, m р€абiлiтsцiя
перiод поOолання дипною. П
дmни в ciм'i патронатного
батьками або iяшим, 9коmпм, представялками складнп жлmвих обсгавин.
Меmю патронату над дитиною с ]абезлеченш Фсry щвв дlmп!, ,@
Morкe прmмтя раюм з
ч€рез складяi ж!'mвi обставиня
батькамп, яsданш iй m il'ciм'i поФуг, спрмоваяих на лоreряеmя у сiм'ю
вiдповiдflо до вsйкращп iят€ресiв дитllни.
Згiдtо постанови Кабiнеlу M;яicTPiB УкраiЪи вй lб березвя 2017 роry
Nр l48 (Деяd п!шш здiйсяення патронату ltад дп]поюD та лясга обл&ного
цевтру фцiдьяц слркб дп, ciм'i, дireй та молодi <Про запровадженяя

латронаry) sидано розпоря,4)rcняя голови райояяоi державвоi адмiяiстрацii
вiд 18 квiтяя 2017 poкy.i,& 83_р <Пр запроваlDкення послуп, патрояаry яад
дитrною), Вiдповiдно до нього соцiальним закп4дом. яа який поЕпадають.я
фуЕщii з !адшш йкоi пФлуги, в!зtач€яо райояпий цеятр ооцiФьнж Ф)аб
для ciм'i'. дiтей та молодiСтаЕом яа 15 лисmпада 20l7 рку патрнатяа ciм', ще яе Фюре!а. проЕ
районним центром соцiапьнях служб для ciм'i, дiтей та молодi вжлто ряд
зцодiв д2u шрвад(е!ш патрояату над д!тtяою: Фцireць ;з соцiмьвоi
роботи районноm центру соцiшших служб для civ'T. дilей ta vФодi вOв
учщь у навчшьяому c€MiHapi з питаць лошуку та вiдбору каядrдатiв у

пsтронатнi вихомтелi, яклй вiдб)ъся 25_26

пIм

2017 року

в

м.Кропивя!цьmй, постiйно в€деться iпФормафйнсроз'яснювмьна рМота у
засоб масоФi iнформацii з даяою пиmнш,
З меюю феrп,вяостi ф}ъкц;оryъшня прийомяпх сiмей
дитячж
будtякiв сiмейяою т!пу на териmрii райоЕу Е коЕФолю за умовами
}приманяя m вихомлня дiтей-сrlрiт та дiтей. позба&!евп батькiшькоm

Е

l.

Сл}"дбi у справах дiтей раЛдержддмiнiстрацii трямат, на хонтролi
уrриманш та вихоинш дlтеи, якl вповуоGс, в дптм оудrЕках с,меrвою
тлrry, Посилити rюботу щодо Rлаштуванн, пф!рот;лrх дiтей до сiмейпих Форм
2. Районному центру соцiа,rьЕц сл}тб шя ciм'i, дireй та молодi у рзi
виш@енн, несприягливrх }п,ов прохи@ня дireй в прийомних сiм'я m

дmячих будиЕмх сiмейяою

0пу

iвформумти службу

райдержадмiяiстрацii,

у

слрлах дiЕй

пй час Еавч
процесу особJmу }ваry зв.ргати яа дiftй_с!рiт е дireй, позбашеяих
баъdвсь(оло лiмуваЕм, що впховуmься в прrйомних ciм'rx та дйтячих
З. Вiддiлу освiти раПдержадмiяiстрацii

будrнках сiмейяого тилу-

4, Районному цевтру соцiмьяпх слупб

освilи

райдержа.ц},iнjстраUii

iяформ)ваm сл}тбу

05 сiчяя 2018 року,

пр свн

у слравл дirей

дл

с;м']', дiтей

Е

молодi, вiддПry

розпоря!ження
районflоi державflоi адмiнiсrр ii до

у спрамх дiтей райоЕвоi державяоi адмiвiстрацii iяформу.ати
пр стая вкояаня, дааого рФлорядження перIIJоm заступника голови
райовяоi державяоТ ,дмi!;страцji до l 5 сjчш 2018 року.
5, Сrlужбi

6. Вязнапr таклм. що

ЕФатtло чиянiсть розпорялхенш голови райояноi
державвоi адмiвiсграцii вiд 30 вереяя 2016 року N! 229-р <Про ефmшiФ

Функцiояумяня прfiйомних сiмей та дmячц будиякiв сiмейного
ft риторii ВЙьшшською раЙовр,

7, Ковтроль

ппу

даноrc розпорrдденяя

на

засryпника голови райовЕоi держамоi а,цrriliстацiт вiдповiдяо до розподiлу

фуящiошьЕrх повно3аж€нь.

Перш!f, з.ступЕхr rшоь!

р.lопяоiлерmввоisдiriliсrрецп-

с.нЕстЕров

