
У К Р А Ї Н А  
Чернівецька міська рада

С Л У Ж Б А  У С П Р А В А Х  Д І Т Е Й

Центральна площа, 9, м.Чернівці, 58002, т.52-34-05/52-62-28, E-mail: slujba_ditu@ukr.net

\ і — Начальнику управління освіти
Чернівецької міської ради 

Мартинюку С.В.

Відповідно до пункту 53 постанови Кабінету Міністрів України від 
24.09.2008 № 866 “Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із 
захистом прав дитини” служба у справах дітей на основі інформації, що 
подається вихователем дошкільного навчального закладу або класним 
керівником загальноосвітнього навчального закладу, в якому навчається 
дитина-сирота та дитина, позбавлена батьківського піклування, щороку готує 
на кожну дитину, яка перебуває під опікою, піклуванням, в прийомній сім"ї, 
дитячому будинку сімейного типу, висновок про стан утримання, навчання та 
виховання дитини.

Просимо Вашого сприяння щодо надання навчальними шкільними та 
дошкільними закладами, які відвідують діти-сироти та діти, позбавлені 
батьківського піклування, які перебувають під опікою, піклуванням, 
виховуються в прийомній сім"ї, дитячому будинку сімейного типу, інформації 
про стан їх утримання, навчання та виховання (інформація подається за 
2018 рік (період: січень -  грудень 2018 р.)).

В інформації слід зазначити:
- систематичність відвідування закладу дитиною, її зовнішній вигляд;
- забезпеченість дитини необхідними речами;
- динаміка розвитку дитини, здобутки у навчанні (зміни, які відбулися 

протягом звітного періоду);
- виконання домашнього завдання;
- активність дитини у навчальному процесі та позашкільній діяльності 

(відвідування гуртків, секцій, факультативів, розвиток творчих здібностей 
тощо);

- чи потребувала дитина індивідуального навчання та як воно 
забезпечене;

- чи пропускала дитина навчання і з яких причин;
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- емоційний стан дитини, її поведінка в колективі;
- характеристика стосунків дитини з опікуном, піклувальником, 

батьками-вихователями;
- участь опікунів, піклувальників, батьків-вихователів у вихованні та 

навчанні дитини.
Звертаємо увагу, що даний перелік не є вичерпним і при підготовці 

інформації про стан утримання, навчання та виховання дитини необхідно також 
вказувати іншу суттєву інформацію, яка стосується дитини.

Інформацію просимо надати до 14.12.2018 р.

Заздалегідь вдячні за співпрацю!

Начальник служби у справах дітей 
Чернівецької міської ради

Гловауька Т, 
52- 34-05

І.Никитенко


