
           УКРАЇНА            
                        Рожнятівська селищна рада Івано-Франківської області 

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
від 12.01.2022р.  №4                                                                          смт. Рожнятів 
 
Про затвердження індивідуальних 
планів соціального захисту дітей - 
сиріт, дітей, позбавлених 
батьківського піклування, та 
дітей, які опинилися у складних 
життєвих обставинах 

 

    Відповідно до Законів України «Про забезпечення організаційно-правових 
умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування», «Про загальну середню освіту», Порядку провадження органами 
опіки та піклування діяльності, пов'язаної із захистом прав дитини, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 
року №866 (із змінами), наказу Державного департаменту з усиновлення та 
захисту прав дитини від 18.11.2008 №4591 «Про затвердження Порядку 
ведення особової справи дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського 
піклування та форми індивідуального плану соціального захисту дитини, яка 
опинилася у складних життєвих обставинах, дитини-сироти та дитини, 
позбавленої батьківського піклування», розпорядженням селищного голови  від 
10.08.2021 року № 120 «Про утворення комісії з питань захисту прав дитини 
виконавчого комітету Рожнятівської селищної ради», та відповідно до рішення  
комісії з питань захисту прав дитини від 23.12.2021 року (протокол №7), 
виконавчий комітет Рожнятівської селищної ради 
 
                                                     ВИРІШИВ: 

1. Затвердити рішення Комісії з питань захисту прав дитини від 23.12.2021р. 
№7, про затвердження індивідуальних планів соціального захисту дітей - сиріт, 
дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей, які опинились у складних 
життєвих обставинах, що проживають на території Рожнятівської селищної 
ради. 

2. Службі у справах дітей Рожнятівської селищної ради (Гаєвська О.Т): 

2.1. Здійснювати контроль за вихованням, утриманням і розвитком дітей - 
сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей, які опинилися у 
складних життєвих обставинах; 

2.2 Готувати індивідуальні плани соціального захисту дітей - сиріт, дітей, 
позбавлених батьківського піклування та дітей, які опинилися у складних 
життєвих обставинах щорічно до 1 січня та за потребою; 

 



2.3 Забезпечити дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та 
дітей які опинились у складних життєвих обставинах пільговим оздоровленням 
за рахунок бюджетних коштів. 

3. Комунальному некомерційному підприємству «Центр первинної медичної  
допомоги» Рожнятівської селищної ради (Креховецький В.Р ): 

3.1.Забезпечити проходження двічі на рік дітьми медичного огляду та 
здійснення диспансерного нагляду за ними; 

3.2. Надавати службі у справах дітей звіт про стан здоров'я дітей та дотримання 
рекомендацій лікарів щорічно до 20 грудня. 
4. Відділу освіти, молоді та спорту (Возняк Р.М): 

4.1 Забезпечити право дітей - сиріт, дітей, позбавлених батьківського 
піклування та дітей, які  опинилися у складних життєвих обставинах, на 
здобуття загальної середньої освіти, а у разі потреби - забезпечити 
індивідуальне навчання; 

4.2 Надавати службі у справах дітей інформацію про рівень розвитку та знань 
дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, наявність 
шкільного одягу та шкільного приладдя, систематичне відвідування уроків та 
своєчасне і якісне виконання домашніх завдань, відвідування дитиною гуртків, 
секцій, позашкільних заходів, участь батьків у вихованні дітей, тощо щорічно 
до 20 грудня. 

5. Відділенню поліції №2 (смт.Рожнятів), інспекторам ювенальної превенції 
Калуського РВП ГУПМ в Івано-Франківській області (Сав’як В.М) 
забезпечити: 

5.1 Здійснення заходів із профілактики булінгу (цькування) в освітньому 
середовищі, у тому числі кібербулінгу, профілактики домашнього насильства, 
формування у дитини правової культури; 

5.2 Профілактику проявів асоціальної поведінки дітей та 
опікунів/піклувальників; 

5.3 Щорічно подавати ССД Рожнятівської селищної ради інформацію про вище 
вказані випадки. 

     
 
 
     Селищний голова                                                                            Василь РИБЧАК 

 
 

 
 


