
                                                                                                  проект 

УКРАЇНА 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

сьома сесія 

восьмого скликання 

 

РІШЕННЯ 
 

      березня  2021 року                    Деражня                                       №  
 

   Про  затвердження програми 

«Діти Деражнянщини» 

на 2021 - 2025 роки 

Деражнянської міської ради  

    

   Розглянувши подання начальника служби у справах дітей міської ради 

Стадніка В. В.,  керуючись  пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України 

“Про місцеве самоврядування в Україні“, врахувавши рекомендації 

постійних комісій міської ради,   міська рада  

 

 ВИРІШИЛА : 

 

 1. Затвердити Програму «Діти Деражнянщини»  на 2021 - 2025 роки 

Деражнянської міської ради (далі Програма, додається). 

 

2. Начальнику служби у справах дітей міської ради Стадніку В. В.  

щорічно інформувати міську раду про хід виконання Програми. 

  

3. При формуванні бюджету Деражнянської міської територіальної 

громади  передбачати кошти на фінансування Програми.  

 

4. У випадку невиконання заходів Програми у заплановані терміни 

через відсутність фінансування, або з інших причин, до Програми вносяться 

зміни. 

 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Андрія ІВАХОВА. 

 

 

 

 

Міський голова                                                                            Андрій КОВПАК 

 

 

 



                                   

ІНФОРМАЦІЯ  

 

про  становище дітей у територіальній громаді станом на 01.03.2021 року 

 

На обліку у службі у справах дітей перебуває 88 дітей,  які виховуються в 36 

сім’ях,  що перебувають в складних життєвих обставинах.  

Із вказаних дітей: 

- 85 проживають у сім’ях, у яких батьки ухиляються від виконання 

батьківських обов’язків; 

- 3 зазнали психологічного насильства.  За даними сім’ями здійснюється 

контроль та проводиться профілактична робота. 

 

Станом на сьогодні на обліку в службі у справах дітей перебуває 51 дитина-

сирота  та дітей, позбавлені батьківського піклування.  

Із загального числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського 

піклування: 19 влаштовано під опіку на піклування родичів чи сторонніх 

громадян, 12 дітей проживають в будинках сімейного типу та прийомних 

сім’ях Хмельницької області. 

Кількість дітей влаштованих до сімейних форм виховання складає – 60 % від 

загальної кількості. 

Решта 20 дітей перебувають в державних закладах в тому числі: 

- Будинок дитини -  2; 

- Дитячий будинок – 2; 

- Навчаються в ПТУ та знаходяться на повному державному забезпечені  

2;  

- Центри реабілітації – 3;  

- В інтернатних закладах – 11. 

 

Станом на сьогодні в районі забезпечено функціонування 3 прийомних сімей: 

сім’ї Манзюка Валентина Борисовича на Манзюк Наталії Петрівни що 

проживають с. Копачівка, прийомної сім’ї  Іванцової Алли Анатоліївни з смт. 

Лозове та прийомної  сім’ї Кучерука – Гордеєвої  жителів м. Деражня.    

Дані сім’ї на вихованні мають 5-х дітей позбавлених батьківського 

піклування та 1 дитину-сироту та згідно чинного законодавства піклуються 

про них. 

Виплата державної соціальної допомоги на дитину позбавлену батьківського 

піклування та грошового забезпечення батьків  проводяться вчасно. 

Службою у справах дітей здійснюється постійний контроль за умовами 

виховання та розвитку дітей, проводиться обстеження умов їх проживання, 

використанням в повному обсязі та за призначенням державної соціальної 

допомоги прийомним дітям та дітям-вихованцям для забезпечення їх 

повноцінного харчування, утримання, виховання, розвитку, освіти тощо. 

 

 

 

Начальник служби  

у справах дітей           Володимир СТАДНІК 
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