
    

 
 

 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

  Р І Ш Е Н Н Я 

 
20.04.2017 р.                                      Летичів                                                 №  66 
 

 

Про стан виконання рішення виконавчого 

комітету № 49 від 23.03.2017 р. «Про   стан   

виховання дітей в сім’ї гр. Берлінської М. В.»  

           

 

 

Відповідно до ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» 

 

В И Р І Ш И В: 

 

1. Вказати на неналежне невиконання батьківських обов’язків гр. Берлінської 

Марини Василівни, відносно неповнолітніх дітей: Шваба Андрія 

Сергійовича, 2006р.н. та Кицюка Данила Володимировича, 04.11.2011р.н. 

 

2. Сім”ї Берлінської М.В. продовжити соціальний супровід Летичівським 

селищним ЦСССДМ  та постійно здійснювати контроль за умовами 

проживання та виховання дітей. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на директора 

СЦСССДМ Смакулу Л.С. 

  

 

 

 

 

 

Селищний голова                                                             І.Тисячний 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Про стан виконання рішення виконавчого комітету № 49 від 

23.03.2017 року „Про стан виховання дітей в сім’ї гр. 

Берлінської М.В.” 
 

Сім’я Берлінської М.В. перебуває під супроводом ЦСССДМ з 

26.08.2016 року. Здійснено обстеження сім’ї, складено оцінку потреб дітей та 

сім’ї, індивідуальний план соціального супроводу. Протягом супроводу 

здійснювались зустрічі та відвідування сім’ї, надавалися соціальні послуги: 

допомога в аналізі життєвої ситуації, визначенні основних проблем, шляхів 
їх вирішення, сприяння в отриманні необхідних документів, формування та 
підтримка соціальних навичок, навичок догляду та виховання дітей, 

планування сімейного бюджету. 

Результатом соціального супроводу є ряд позитивних змін: дитина 

влаштована у дитячий садочок, покращилися соціально-побутові умови 

проживання, відновлено електропостачання. Але Марина із співмешканцем 

періодично продовжують зловживати алкоголем, старший син проживає 

окремо від матері, сім’я є малозабезпеченою, так як Марина та її 

співмешканець безробітні та не отримують жодних виплат (крім допомоги по 

безробіттю, які отримує Ігор).  Марина має бажання подолати складні 

життєві обставини, але зусиль до цього не прикладає. 

На даний час робота із сім’єю продовжується: здійснюється пошук 

роботи для Марини та її співмешканця Ігоря, проводиться роз’яснювальна 

робота щодо шкідливості вживання алкоголю та відповідальності за 

ухиляння від батьківських обов’язків. 

 

 

 
 

 

Директор центру      Л.С. Смакула 
 


