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БДРВIНКIВСЬКД РДЙОННД ДЕРЖДВНД ДДМIНIСТРАЦIЯ
XAPKIBCЬKOI ОБЛАСТI
ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ
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спiльпоГо засiдаЦпя колегii БapBilIKiBcbKoT paйotllloi державIrоi
aдMillicTpauii та зборiВ адмilliс,ГративIIо-госполарського ак,I,иву
Барвilrкiвського району
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Про cTall роботи щодо розвитку сiмейних форм виховаIrня дir,ейсирiт та дiтей о позбавлеrIих батькiвського пiклуваlIllя
,га спорту
основним завданням служби у справах дiтей, молодi
збереження родинних cTocyHkiB, зменшення кiлъкостi дiтей, позбавлеttих
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батькiвського пiклування.
на облiку служби у справах дiтей, молодi та спорту Барвiнкir]оькот,га
сироти
районноТ державноТ адмiнiстрацiТ перебувае 83 дитини
позбавлених батькiвського пiклування, з них 2З дi,гей - сирiт та 60 - дi,гей,
позбавлених батькiвського пiклування, 64 дитини - rlеребуваIоть пiл опiкоtо,
пiклуваНням, 19 дiтеЙ - виховУютьсЯ у прийомних сiм'ях, дитячих будиllках
сiмейного типу.
На териТорii райОну функцiонують 2 дитячt будинки сiмейного типу,га 9
прийомНих сiмеЙ, у якиХ виховуються 29 дiтей- це вихiдцi нашого району,га
з iнших районiв областi.
Протягом 2Ot,7 року правовий статус отримали 9 дiтей, з них 7
до /дитячого булиrrку
unuц1rouuHi пiд опiку до сiмей родичiв та 2 дiтей
сiмейного типу на територiI lзrомського району. З мiсцевого об;riку зtlято 9
дiтей, якi досягли повнолiття .
Не потрiбно переконУвати нiкого у тому, що одними iз I,оJIоI]}Iих
чинникiв захисту прав дитини е збереження ik життя та здоров'я, особливо 1,их
а
дiтей, якi виховуIоться в умовах сiмей зi складними життеI}ими обставинами,
потiм переходять у категорiю сирiтства. Протягом ocт,aHHix трьох poKiB 71о
закладiв iнтернатного типу, дiти не направляJIися взагалi, до будиНкiв дитинИ
- лише в окремих випадках.
Протягом 2OI7 року до Барвiнкiвського районного сiду направJIrI.rtося 4
позовних заяви про позбавлення 3 батькiв по вiдношеннtо до 5 дi,гей
батькiвських прав, та 2 позови про вiдiбрання без позбавлення батькiвських
прав одну матф по вiдношенню до 2 дiтей. yci позовнi заяви задоволено 100

_

вiдсоткове.
Районною центр€Lльною лiкарнеIо протягом року проводиться медичIIе
обстеження дiтей, якi проживаIоть у прийомних сiм'ях, дитячих будицках
сiмейного типу, опiкою, пiклуваtлням. Опiкунами, пiклувальниками,
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прийомними батьками та батьками

вихователями викоIIуIоться yci

призначення лiкарiв.
З MeToto пiдвищення рiвня результативностi роботи щодо захисту tlpaB

дiтей, заслухавши доповiдь керiвника апарату районноТ
адмiнiстрацiТ Сухаря Щ.С. iз зазначеного питання,

державrrоТ

колегiя БарвiнкiвськоТ

районноi державноТ адмiнiстрацiТ вирiшила:

1. Iнформацiю керiвника аllарату районноi державноi

адмiнiстраrдiТ
Сухаря Д.С. <Про стан роботи щодо розвитку сiмейних фор, виховаrIня дiтеЙ
- сирiт та дiтей, позбавлених батькiвського пiклування>) узяти до вiдома.

2. Службi у справах дiтей, молодi та спорту

райоtIноТ державt,IсlТ
адмiнiстрацii забезпечити продовження tsиконання заходiв щодо влаIЛТуванНrI
дiтей, якi набули юридичного статусу, до сiмейних форм виховання.

З.Керiвнику апарата районноТ державноi адмiнiсrрацii ( Сухар Д. С.)
нагIравити витяг з протоколу iз з€вначеного питання вiдповiдальним особаМ.

Голова райошноi державllоi
адмiнiстрацii
Сухар
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