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Бережанська міська рада 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 12 серпня 2021 року м. Бережани № 

 

Про стан моніторингу сімейного середовища дітей, які цілодобово 

перебувають у школі-інтернаті та можливості їх реінтеграції у сім’ї 

 

Відповідно до Сімейного Кодексу України, статті 34 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Закону України  «Про органи і служби у 

справах дітей та спеціальні установи для дітей», «Порядку провадження 

органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини», 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 

року №866, «Порядку зарахування дітей на цілодобове перебування до 

закладів, які здійснюють інституційний догляд і виховання дітей», 

затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 № 586 

«Деякі питання захисту дітей в умовах боротьби з наслідками гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»,  

заслухавши інформацію головного спеціаліста служби у справах дітей, надання 

соціальної допомоги сім’ям з дітьми та молоді Тетяни Безусової, з метою 

захисту права дітей на виховання у сім’ї, керуючись підпунктом 4 пункту б 

статті 34, статтями 52, 53, частиною шостою статті 59 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Бережанської міської 

ради, як орган опіки і піклування 

 

В И Р І Ш И В: 

1. Інформацію головного спеціаліста служби у справах дітей, надання 

соціальної допомоги сім’ям з дітьми та молоді Тетяни Безусової взяти до 

відома. 

2. Службі у справах дітей надання соціальної допомоги сім’ям з дітьми та 

молоді Бережанської міської ради спільно з Відділом освіти, молоді і 

спорту Бережанської міської ради, інклюзивно-ресурсним центром та 

адміністрацією Бережанського ліцею Тернопільської обласної ради 

проводити роботу по сприянню реінтеграції дітей у сім’ї.  

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами 

(секретаря) виконавчого комітету Петра Гончара. 

 

Міський голова      Ростислав БОРТНИК 



Інформація 

про стан  моніторингу сімейного середовища дітей, які цілодобово 

перебувають у закладах, які здійснюють інституційний догляд і виховання 

дітей, та можливості їх реінтеграції у сім’ї 
 

 

Службою у справах дітей надання соціальної допомоги сім’ям з дітьми та 

молоді Бережанської міської ради спільно з відділом освіти, молоді та спорту, 

інклюзивно-ресурсним центром та адміністрацією Бережанського ліцею 

Тернопільської обласної ради постійно проводиться робота з оцінки сімейного 

середовища дітей, які цілодобово перебувають у закладах, які здійснюють 

інституційний догляд і виховання дітей.  

Станом на перше серпня 2021 року в Бережанському ліцеї на цілодобовому 

перебуванні  знаходиться 86 дітей. З них 15 дітей - жителі Бережанської МТГ, в 

тому числі 7 дітей, позбавлених батьківського піклування та 1 дитина-сирота. 

Окрім того у Тернопільському обласному спеціалізованому будинку дитини 

перебуває четверо дітей. Двоє з них без статусу. На даний час тривають суди по 

позбавленні матері батьківських прав щодо 7 дітей, які знаходяться у закладах 

інституційного догляду та одна справа про відібрання без позбавлення 

батьківських прав. 

Проводиться робота, щодо можливості реінтеграції дітей у сім’ї та пошуку 

кандидатів у прийомні батьки, батьки-вихователі.  

 Одна сім’я пройшла курси та отримала рекомендацію для створення 

прийомної сім’ї, готується до встановлення контакту з дітьми.  

З іншою сім’єю  готується до укладення договір на здійснення патронату 

над дитиною. 

Двоє дітей перебувають у закладах у зв’язку з станом здоров’я.  
 

 

 Головний спеціаліст служби у справах дітей, 

надання соціальної допомоги сім’ям 

з дітьми та молоді                                                              Тетяна БЕЗУСОВА 

 


