
ЗВІТ Подільської РДА про проведення публічного
громадського обговорення на тему: «Розвиток в районі
сімейних форм виховання»

Подільською районною державною адміністрацією в період з 23.09.2019 року по 27.09.2019 року проведено
публічне громадське обговорення на тему: «Розвиток в районі сімейних форм виховання».

 

Зміст питань винесених на обговорення: шляхи удосконалення роботи з розвитку сімейних форм виховання
дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування.

Мета публічного громадського обговорення: вивчення думки громадськості щодо стану роботи з розвитку
сімейних форм виховання у Подільському районі, попередження виводу дітей з сімей опікунів, піклувальників,
прийомних сімей, пошуку кандидатів в прийомні батьки, батьки-вихователі, патронатні вихователі, активізація
громадянської позиції населення та налагодження шляхів плідної співпраці органів виконавчої влади і органів
місцевого самоврядування з громадськістю у вирішенні  питань розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт,
дітей, позбавлених батьківського піклування.

Текст інформаційного повідомлення розміщено на офіційному веб-сайті районної державної адміністрації:
 http://podilsk-rda.odessa.gov.ua/konsultac-z-gromadskstyu/  (розділ «Консультації з громадськістю»).

Тема публічного громадського обговорення розрахована на співробітників органів влади та місцевого
самоврядування, кандидатів в прийомні батьки, батьки-вихователі, патронатні вихователі, представників ЗМІ та
громадськості.

 

Публічне громадське обговорення питань було проведено 27.09.2019 року під час засідання круглого столу за
ініціативи служби у справах дітей Подільської райдержадміністрації на тему «Родина - кожній дитині!» в кабінеті №
21 голови Подільської районної державної адміністрації за адресою: 66300, Одеська область, м. Подільськ, пр.
Шевченка, 2.

Участь в обговоренні взяли представники райдержадміністрації, Куяльницької сільської ради, закладів охорони
здоров’я та громадськості, прийомні батьки, батьки-вихователі, патронатні вихователі.

 

У зазначений в інформаційному повідомленні термін, а також під час публічного громадського обговорення,
пропозицій та зауважень від громадськості не надходило.

 

Прийнято рішення: За результатами круглого столу прийняті рішення, які спрямовані на удосконалення роботи
причетних структур з розвитку сімейних форм виховання, зокрема щодо покращення інформаційно-
роз’яснювальної роботи з метою пошуку кандидатів в прийомні батьки, батьки-вихователі, патронатні вихователі.
За консультаціями та порадами з питань усиновлення, опіки, створення прийомних сімей, дитячих будинків
сімейного типу, патронатних сімей необхідно звертатися до служби у справах дітей Подільської
райдержадміністрації за адресою: м. Подільськ, вул. Соборна, 105, або за телефоном 2-45-10.

 

Завідувач сектору комунікацій

з громадськістю Подільської РДА                                                    Р.А.Казимиров


