
                                                                                              
УКРАЇНА 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

05 липня 2022 року   Деражня                 № 58 

 

 Про забезпечення функціонування діючого 

 на базі родини громадян Ш. дитячого будинку 

 сімейного типу на території Деражнянської міської  

 територіальної громади 

 

На підставі підпункту 4 пункту «б» частини першої статті 34 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання вимог статті 

56 Цивільного кодексу України, Закону України «Про забезпечення 

організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування», постанов Кабінету Міністрів 

України від 26 квітня 2002 року № 564 «Про затвердження Положення про 

дитячий будинок сімейного типу»,  від 24 вересня 2008 року № 866 «Питання 

діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини», 

розглянувши заяву громадянина Ш. від 28 червня 2022 року та наданих 

документів, у зв’язку з переїздом з іншої адміністративно-територіальної 

одиниці, з метою забезпечення захисту прав та законних інтересів дітей,  

виконавчий комітет міської ради  

ВИРІШИВ :  

1. Забезпечити з 05 липня 2022 року функціонування дитячого будинку 

сімейного типу громадян Ш., до якого влаштовано шестеро дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування, які перемістилися з 

Апостолівської міської ради Дніпропетровської області, шляхом укладення 

між Деражнянською  міською радою та батьками-вихователями договору про 

організацію діяльності дитячого будинку сімейного типу.  

2. Надати для функціонування дитячого будинку сімейного типу 

індивідуальний житловий будинок загальною площею 247,5 м.кв., що 

належить  Деражнянській міській територіальній громаді та знаходиться за 

адресою: Хмельницька область, Хмельницький район, с. Копачівка,  батькам-

вихователям дитячого будинку сімейного типу громадянам  Ш., на період 

функціонування дитячого будинку сімейного типу. 



3. Покласти персональну відповідальність за життя, здоров'я, фізичний 

і психічний розвиток дітей-вихованців на батьків-вихователів громадян Ш., 

відповідно до пункту 19 Положення про дитячий будинок сімейного типу, 

затвердженого  постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2002 

року № 564. 

 4. Покласти персональну відповідальність за належне ставлення до 

наданого житлового приміщення і його облаштування, підтримання його в 

належному санітарному стані, забезпечення збереження майна дитячого 

будинку сімейного типу, використання його за призначенням на батьків-

вихователів громадян Ш.; 

 5. Укласти з 05 липня 2022 року з батьками-вихователями 

громадянами Ш. договір про організацію діяльності дитячого будинку 

сімейного типу.  

6. Службі у справах дітей міської ради:  

 6.1.Здійснювати контроль за умовами проживання та виховання дітей. 

 6.2.Забезпечити підготовку щорічного звіту про стан утримання і 

розвитку дітей будинку сімейного типу. 

 7. Деражнянському міському центру надання соціальних послуг : 

 7.1. Закріпити за дитячим будинком сімейного типу фахівця із  

соціальної роботи. 

 7.2.Здійснювати соціальне супроводження та надавати комплекс 

послуг, спрямованих на створення належних умов для функціонування 

дитячого будинку сімейного типу. 

 7.3.Щороку надавати службі у справах дітей Деражнянської міської 

ради інформацію про ефективність функціонування дитячого будинку 

сімейного типу.  

 8. Рекомендувати управлінню соціального захисту населення 

Хмельницької райдержадміністрації: 

 8.1.  Призначити та здійснювати виплату державної соціальної 

допомоги на дітей, грошового забезпечення батькам-вихователям у межах 

видатків, передбачених у державному бюджеті.  

 8.2. Виплату державної соціальної допомоги на дітей та грошового 

забезпечення батькам-вихователям проводити щомісяця не пізніше 20 числа.   

 9. КНП «Деражнянський центр ПМСД» забезпечити: 

 9.1.  Закріплення за дітьми сімейного лікаря. 

 9.2. Забезпечити проходження двічі на рік дітьми медичного огляду та 

у разі потреби, здійснювати диспансерний нагляд за ними.  
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 9.3. Надавати службі у справах дітей Деражнянської міської ради 

щорічний звіт про стан здоров’я дітей, дотримання батьками-вихователями 

рекомендацій лікаря. 

 10.  Відділу освіти, молоді та спорту Деражнянської міської ради: 

 10.1 Забезпечити дотримання права дітей на здобуття загальної  

середньої освіти, а у разі потреби – забезпечити індивідуальне навчання. 

 10.2. Щорічно надавати службі у справах дітей Деражнянської міської 

ради  звіт про рівень розвитку та знань дитини, наявність необхідного одягу та 

приладдя, систематичне відвідування занять та своєчасність і якість виконання 

домашніх завдань, відвідування дитиною гуртків, секцій, позашкільних 

заходів, участь батьків-вихователів у вихованні дітей тощо. 

 11. Рекомендувати сектору поліцейської діяльності № 1 відділу поліції 

 № 3 Хмельницького районного управління поліції головного управління 

національної поліції у Хмельницькій області щорічно подавати службі у 

справах дітей Деражнянської міської ради звіт про відсутність проявів 

асоціальної поведінки з боку батьків-вихователів та дітей, які  виховуються в 

будинку сімейного типу. 

      12. Зобов’язати відділ фінансів Деражнянської міської ради щороку  

затверджувати кошторис на підтримання в належному  

технічному  стані  будівлі  дитячого  будинку сімейного типу. 

 13. Координацію роботи, щодо виконання цього рішення покласти на 

службу у справах дітей міської ради. 

     14. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови  з питань діяльності виконавчих органів ради Андрія ІВАХОВА. 

  

 

Міський голова                                                                         Андрій КОВПАК 


