
28

Виконавчий комітет Помічнянської міської  ради
Новоукраїнського району Кіровоградської області

       Р І Ш Е Н Н Я
 від 29 липня 2021 року                                                                                        № 102

Про довлаштування до дитячого
будинку сімейного типу на спільне
проживання та виховання малолітнього
Пономаренка Н.А.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008
року № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із
захистом прав дитини» (із змінами), постанови Кабінету Міністрів України від
26 квітня 2002 року № 564 «Про затвердження Положення про дитячий будинок
сімейного типу» (із змінами), на підставі заяв громадян Вовк Андрія Вікторовича
та Вовк Олени Вадимівни від 14 липня 2021 року, враховуючи висновок про
можливість до влаштування дитини на виховання та спільне проживання у
дитячий будинок сімейного типу, складеного «Центром соціальних послуг
населення» виконавчого комітету Помічнянської міської ради від 14.07.2021 року
№ 8/01-14/, службою у справах дітей виконавчого комітету Помічнянської міської
ради підготовлено висновок від 16 липня 2021 року № 1 «Про можливість
довлаштування до дитячого будинку сімейного типу Вовк Андрія Вікторовича та
Вовк Олени Вадимівни на спільне проживання і виховання малолітнього
Пономаренка Нестора Андрійовича 14 жовтня 2014 року народження.

Малолітній Пономаренко Нестор Андрійович 14 жовтня 2014 народження,
має статус дитини-сироти у зв’язку зі смертю матері, Пономаренко Ірини
Сергіївни, яка  померла 04 липня 2021 року, (свідоцтво про смерть, серія
І-ОЛ 314224 від 07 липня 2021 року, складене виконавчим комітетом
Помічнянської міської ради Новоукраїнського району  Кіровоградської області).

Відомості про батька дитини записані відповідно до частини першої статті
135 Сімейного кодексу України (витяг з Державного реєстру актів цивільного
стану громадян про народження № 00029854849 виданий Добровеличківським
районним відділом державної реєстрації актів цивільного стану Південно-
Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Дніпро)
10 березня  2021 року, згідно рішення виконавчого комітету Помічнянської
міської ради від 12.07.2021 року № 92 «Про надання Пономаренко Нестору
Андрійовичу статусу дитини-сироти».

Пономаренко Н.А. перебуває на первинному обліку в службі у справах дітей
виконавчого комітету Помічнянської міської ради від 09.07.2021 року за № 7, як
дитина - сирота.
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Керуючись статтею 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», враховуючи вищезазначене та з метою влаштування  малолітньої
дитини-сироти, до сімейних форм виховання, виконавчий комітет Помічнянської
міської ради в и р і ш и в:

1. Влаштувати з 16 серпня 2021 року до дитячого будинку сімейного типу
Вовк А.В та Вовк О.В. для спільного проживання та виховання малолітнього
Пономаренка Нестора Андрійовича 14 жовтня 2014 року народження, за адресою:
Кіровоградська область, Новоукраїнський район, місто Помічна
вул. Небесної Сотні, 124.

2. Покласти персональну відповідальність за життя, здоров’я, фізичний та
психічний розвиток  Пономаренко Н.А. на батьків-вихователів Вовк А.В та
Вовк О.В.

3. Зобов’язати службу у справах дітей виконкому Помічнянської міської
ради:

- підготувати проєкт договору про довлаштування на спільне проживання та
виховання  малолітнього Пономаренка Нестора Андрійовича 14 жовтня 2014 року
народження, до дитячого будинку сімейного типу  Вовк А.В та Вовк О.В;

- передати батькам-вихователям повний пакет документів на зазначену
дитину;

-  здійснювати контроль за умовами проживання та виховання дитини;
-  раз на рік готувати щорічний звіт про стан утримання і розвиток дитини  у

дитячому будинку сімейного типу.
4. Зобов’язати «Центр надання соціальних послуг населенню» виконавчого

комітету Помічнянської міської ради:
- закріпити за дитячим будинком сімейного типу фахівця із соціальної

роботи;
- здійснювати соціальне супроводження та надавати комплекс послуг,

спрямованих на створення належних умов функціонування дитячого будинку
сімейного типу;

- щороку надавати службі у справах дітей виконавчого комітету
Помічнянської міської ради інформацію про ефективність функціонування
дитячого будинку сімейного типу.

5. Рекомендувати управлінню соціального захисту населення
Новоукраїнської райдержадміністрації:

- призначати і здійснювати виплату державної соціальної допомоги на
дитину, грошове забезпечення батькам-вихователям у межах видатків,
передбачених у державному бюджеті;

- виплату державної соціальної допомоги на дітей та грошове забезпечення
батькам-вихователям проводити щомісяця не пізніше 20 числа.
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6. Рекомендувати комунальному некомерційному підприємству
"Помічнянський центр первинної медико-санітарної допомоги" Помічнянської
міської ради  :

- закріпити за дитиною дільничного лікаря;
- забезпечити проходження дитиною двічі на рік медичного огляду та, у разі

потреби, здійснення диспансерного нагляду за ним;
- надавати службі у справах дітей виконавчого комітету Помічнянської

міської ради щороку звіт про стан здоров’я дітей, дотримання батьками-
вихователями рекомендацій лікаря.

7. Рекомендувати відділенню поліції № 2 (смт. Добровеличківка)
Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області щорічно подавати службі
у справах дітей виконавчого комітету Помічнянської міської ради звіт про
відсутність проявів асоціальної поведінки з боку дітей, які виховуються в
дитячому будинку сімейного типу, батьками-вихователями.

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника служби у
справах дітей виконавчого комітету Помічнянської міської ради Руду М.Л. та
заступника міського голови Щербатюка А.С.

Міський голова                                                                          Микола АНТОШИК
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