Помічнянська міська рада
Добровеличківського району Кіровоградської області
Виконавчий комітет
РІШЕННЯ

від 26 грудня 2019 року
Звіт про роботу опікунської
ради за 2019 рік

№ 118
м. Помічна

Заслухавши звіт голови опікунської ради Фідальго І.В. про роботу
опікунської ради за 2019 рік виконком міської ради відмічає, що 30.11.2017
року рішенням виконкому міської ради № 117 було створено опікунську раду у
складі 7 чоловік. Опікунська рада в своїй роботі керується Сімейним кодексом,
Кодексом про шлюб та сім'ю, Цивільним кодексом України, Правилами опіки і
піклування України і положенням про опікунську раду.
В даний час під опікою в опікунській раді перебуває 12 сімей, в яких
виховується 14 дітей, що проживають на території Помічнянської ОТГ. На
кожного з підопічних заведена особова справа, в якій зберігаються всі необхідні
документи. Опікуни і піклувальники щорічно до 01 лютого звітують про
виконання своїх обов'язків.
Діти, які знаходяться під опікою, мають проїзні квитки, опікуни
звільняються від батьківської оплати за перебування дитини у дитячому садку
та за харчування у загальноосвітніх школах міста.
Під соціальним супроводом в м. Помічна знаходиться 1 прийомна сім’я,
1 патронатна сім’я та 1 сім’я пройшла навчання, як кандидати на створення
дитячого будинку сімейного типу.
В Центрі надання соціальних послуг населенню виконавчого комітету
Помічнянської міської ради в 2019 році перебуває 10 сімей, які опинилися в
складних життєвих обставинах.
Протягом звітного періоду діти-сироти, діти позбавлені батьківського
піклування та діти з прийомних сімей скористалися
можливістю на
безкоштовний відпочинок та оздоровлення в літніх таборах. Даною пільгою
скористались 6 дітей позбавлених батьківського піклування На новорічні свята
діти вищевказаних категорій отримали святкові подарунки.
Опікунською радою спільно з Центром надання соціальних послуг
населенню та службою у справах дітей Добровеличківської районної державної
адміністрації здійснювалось соціальне інспектування сімей різних категорій
(дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківської опіки і піклування, прийомної
сім’ї, патронатної сім’ї, багатодітні, малозабезпечені, сім’ї, які опинилися в
складних життєвих обставинах та сім'ї матерів - одиначок ).

Паралельно проводиться робота з батьками, які не виконують своїх
батьківських обов'язків. Під час рейдів проведено бесіди на теми:
«Відповідальність
батьків
за
правопорушення
малолітніх
дітей»,
«Взаємовідносини в сім'ях», «Благополуччя дитини - це турбота батьків»,
«Насилля в сім'ях та серед учнівської молоді».
На протязі 2019 року було проведено 3 засідання опікунської ради. Під час
роботи опікунської ради на протязі року розглядалися питання: про здійснення
нотаріальних дій за участю малолітніх та неповнолітніх дітей та про відсутність
участі батька у вихованні дитини.
Рішенням виконкому Помічнянської міської ради від 28.03.2019 року
№ 29 було закріплено право на житло за неповнолітнім Баланюком Романом
Сергійовичем, 01.03.2003 року народження, яке знаходиться в м. Помічна по
вул. Суворова, 21/1.
Рішенням виконкому Помічнянської міської ради від 26.12.2019 року
№ 123 було поставлено на квартирний облік при виконкомі міської ради
дитину-сироту Закутнього Ігоря Денисовича, 2003 р.н.
Рішенням виконкому Помічнянської міської ради від 26.12.2019 року
№ 124 було поставлено на квартирний облік при виконкомі міської ради
дитину-сироту Новаковського Артема Руслановича, 2002 р.н.
Рішенням виконкому Помічнянської міської ради від 26.12.2019 року
№ 125 було поставлено на квартирний облік при виконкомі міської ради
дитину, позбавлену батьківської опіки та піклування Коломійця Михайла
Сергійовича, 2002 р.н.
Іванова Анастасія Олександрівна як дитина, позбавлена батьківського
піклування отримала грошову компенсацію в розмірі 11,0 тисяч доларів на
придбання власного житла за рахунок державної субвенції.
Опікунська рада плідно співпрацює з спеціалістом ДРАЦСу,
загальноосвітніми школами міста, відділом освіти, інспекцією у справах
неповнолітніх, службою у справах дітей Добровеличківської районної
державної адміністрації.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 34 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради в и р і ш и в :
1. Інформацію голови опікунської ради Фідальго І.В. про роботу
опікунської ради за 2019 рік взяти до уваги.
2. Голові опікунської ради :
- приймати міри по виявленню дітей, які залишилися без батьківської
опіки;
- у відповідності до чинного законодавства оформляти особові
справи дітей, що знаходяться на обліку;
- вимагати з опікунів (піклувальників) щороку до 01 лютого подавати
звіти про виконання своїх обов'язків відносно підопічних.

3. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

Міський голова

Антошик М.М.

