ПРОЕКТ
 
Про поповнення дитячого будинку сімейного типу родини Сокур-Стеценка 
 
Відповідно до підпункту 8 пункту «б» статті 32, статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 6 Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», постанови Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2002 року № 564 «Про затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу», враховуючи письмовий висновок Одеського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, розглянувши заяву батьків-вихователів про бажання влаштування до їхньої родини дітей із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з метою забезпечення належних умов для зростання в сімейному оточенні дітей із числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, виконавчий комітет Одеської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Поповнити дитячий будинок сімейного типу родини Сокур-Стеценка.

2. Укласти додаткову угоду до угоди «Про організацію дитячого будинку сімейного типу родини Сокур-Стеценка», яка затверджена рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради від 11 серпня 2011 року № 558 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 15 грудня 2010 року № 10 «Про створення дитячого будинку сімейного типу на базі прийомної сім’ї родини Сокур О.В.», щодо влаштування на виховання та спільне проживання малолітню …, … року народження, яка має статус дитини, позбавленої батьківського піклування (додається).

3. Покласти на батьків-вихователів дитячого будинку сімейного типу родини Сокур-Стеценка відповідальність за життя, здоров’я, фізичний та психічний розвиток дитини, зазначеної в пункті 2 цього рішення. 

4. Доручити службі у справах дітей Одеської міської ради забезпечити контроль за виконанням батьками-вихователями умов угоди, укладеної відповідно до пункту 2 цього рішення, а також за умовами проживання, виховання дітей-вихованців дитячого будинку сімейного типу родини Сокур-Стеценка та підготовку щорічного звіту про стан утримання та розвитку дітей.

	5. Доручити департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради:
5.1. Здійснювати призначення і виплати державної соціальної допомоги на дітей-вихованців та відповідного грошового забезпечення батькам-вихователям дитячого будинку сімейного типу родини Сокур-Стеценка.
5.2. Закріпити за дитячим будинком сімейного типу родини Сокур-Стеценка для забезпечення систематичного соціального супроводу фахівців Одеського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

	6. Доручити департаменту охорони здоров’я Одеської міської ради:
	6.1. Закріпити за дитячим будинком сімейного типу родини Сокур-Стеценка дільничного лікаря.
	6.2. Щороку організувати проходження дітьми-вихованцями дитячого будинку сімейного типу медичного огляду та здійснення диспансерного нагляду за ними.
	6.3. Надавати службі у справах дітей Одеської міської ради щорічний звіт про стан здоров’я дітей, дотримання батьками-вихователями рекомендацій лікаря.

	7. Доручити департаменту освіти та науки Одеської міської ради:
	7.1. Забезпечити реалізацію права на здобуття освіти дітьми-вихованцями дитячого будинку сімейного типу родини Сокур-Стеценка в порядку, визначеному законодавством України.
	7.2. Надати дитячому будинку сімейного типу родини Сокур-Стеценка необхідну допомогу у вихованні дітей, консультації з психолого-педагогічних та інших питань, віднесених до компетенції департаменту освіти та науки Одеської міської ради.
	7.3. Надавати службі у справах дітей Одеської міської ради щорічний звіт про рівень розвитку та знань дітей, наявність шкільного одягу та шкільного приладдя, систематичне відвідування уроків та своєчасність і якість виконання домашніх завдань, відвідування дітьми гуртків, секцій, позашкільних заходів, участь батьків-вихователів у вихованні дітей тощо.

	8. Рекомендувати Головному управлінню Національної поліції в Одеській області:
	8.1. Закріпити за дитячим будинком сімейного типу родини Сокур-Стеценка дільничного інспектора.
	8.2. Надавати службі у справах дітей Одеської міської ради щорічний звіт про відсутність або наявність проявів асоціальної поведінки з боку дітей, які виховуються в дитячому будинку сімейного типу родини Сокур-Стеценка.

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Цвірінько З.М.
 
Міський голова							 		Г. Труханов
 
Керуюча справами								О. Оніщенко
 
Вик. Дамаскіна 724-35-71
        (Кирилова 738-49-34)
 

Додаток 
до рішення виконавчого комітету 
Одеської міської ради
від 
№  

Додаткова угода до угоди 
про організацію дитячого будинку сімейного типу родини Сокур-Стеценко

м. Одеса                                                                 «___» _____________ 2017 рік

Виконавчий комітет Одеської міської ради в особі заступника міського голови Цвірінько Зінаїди Миколаївни з одного боку, та батьки-вихователі: Сокур Олена Василівна, … року народження, паспорт …, .та Стеценко Віктор Вікторович, … року народження, паспорт …, що проживають за адресою: м. Одеса, …, з іншого боку, уклали цю додаткову угоду до угоди про організацію дитячого будинку сімейного типу родини Сокур-Стеценка, до якого на підставі рішення виконавчого комітету Одеської міської ради                від «___» _____________ 2017 року № ______ влаштовується дитина: …, … року народження.

Батьки-вихователі зобов’язуються:
1.1. У роботі з дітьми дотримуватись вимог законодавства України про захист інтересів дітей та охорону дитинства. 
1.2. Проводити щороку медичне обстеження дітей та виконувати рекомендації лікарів-спеціалістів.
1.3. Співпрацювати зі службою у справах дітей Одеської міської ради та Одеським міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді у ході здійснення соціального супроводження відповідно до порядку соціального супроводження дитячого будинку сімейного типу; звертатися до Одеського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді у разі необхідності залучення фахівців для вирішення проблемних питань.
1.4. Брати участь у різних формах підвищення кваліфікації.
1.5. У разі виникнення в дитячому будинку сімейного типу несприятливих умов для утримання, виховання і навчання дітей повідомляти про це службу у справах дітей Одеської міської ради.
1.6. Використовувати в повному обсязі та за призначенням державну соціальну допомогу, надану дітям, позбавленим батьківського піклування, які виховуються в дитячому будинку сімейного типу, на забезпечення їх повноцінного харчування, утримання, виховання, розвитку та освіти.
1.7. У разі виникнення у членів сім’ї, які проживають на спільній площі з дітьми-вихованцями, у тому числі малолітніми та неповнолітніми дітьми, глибоких органічних уражень нервової системи, алкогольної чи наркотичної залежностей, відкритої форми туберкульозу, психічних розладів, в яких наявні асоціальні прояви, нахили до насильства тощо, невідкладно інформувати про це службу у справах дітей Одеської міської ради.   

2. Батьки-вихователі несуть відповідальність за вихованців згідно із законодавством України та за діяльність дитячого будинку сімейного типу.

3. Виконавчий комітет Одеської міської ради зобов’язується:
3.1. У межах видатків, передбачених у державному бюджеті на утримання дитячого будинку сімейного типу, перераховувати щомісяця до  20 числа на особові рахунки батьків-вихователів у банківський установі кошти в розмірі двох прожиткових мінімумів для дітей відповідного віку.
3.2. Щомісяця виплачувати грошове забезпечення батькам-вихователям.
3.3. Забезпечити соціальне супроводження дитячого будинку сімейного типу.
3.4. Забезпечити щорічне безоплатне медичне обстеження дітей.
3.5. Здійснювати координацію діяльності відповідних міських установ та організацій, пов’язаних із захистом прав дітей.

	4. За згодою сторін ця угода може бути доповнена іншими зобов’язаннями.

	5. Угода може бути розірвана за згодою сторін.

	6. У разі порушення або неналежного виконання умов цього договору кожна зі сторін має право звернутися до суду.

	7. Угода укладається в трьох примірниках – по одному для кожної зі сторін та служби у справах дітей Одеської міської ради. Усі примірники мають однакову юридичну силу.

	8. Ця угода набирає чинності з дня влаштування дітей.

9. Підписи та реквізити сторін:

Виконавчий комітет                               Батьки-вихователі:                                   
Одеської міської ради                            Сокур Олена Василівна 
Думська площа, 1                                  Стеценко Віктор Вікторович
м. Одеса                                                   
р/р 3514031000543                                  …           
у ВДК в Одеській області                      м. Одеса                                                                    
МФО 828011
ЄДРПОУ 04056919                              
                                                                            
Заступник міського голови                                 ____________ О.В. Сокур

__________ З.М. Цвірінько                                 ____________ В.В. Стеценко







Керуюча справами							     О. Оніщенко



