ВОЛОДИМИРЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(восьме скликання)
РІШЕННЯ

2021 року
Про затвердження стратегічного плану дій
з реформування системи інституційного догляду
і виховання дітей у Володимирецькій селищній
територіальній громаді на 2020-2026 роки
Керуючись статтею 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», з метою реалізації вимог розпорядження Кабінету Міністрів України
від 1 червня 2020 р. № 703-р «Про затвердження плану заходів з реалізації II
етапу Національної стратегії реформування системи інституційного догляду та
виховання дітей на 2017-2026 роки», на виконання рішення Рівненської
обласної ради від 11 березня 2021 року № 65 «Про затвердження стратегічного
плану дій з реформування системи інституційного догляду і виховання дітей в
Рівненській області на 2020-2026 роки» селищна рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити стратегічний план дій з реформування системи
інституційного догляду і виховання дітей у Володимирецькій селищній
територіальній громаді на 2020-2026 роки (далі - План), що додається.
2. Контроль за виконанням ріше^йїя^фручити начальнику Управління
соціально-культурно|^^^^^^^муДрУЗІ9^.

Селищний голов

Василь КОВЕПЬКО

СХВАЛЕНО
Рішення виконавчого комітету
В ол одимирецької селищної ради
ао
2021 року №

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення
в ол одимирецької селищної ради
року № ЛЦЬ

СТРАТЕГІЧНИЙ ПЛАН ДІЙ
З РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ІНСТИТУЦІЙНОГО
ДОГЛЯДУ І ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ
У ВОЛОДИМИРЕЦЬКІЙ СЕЛИЩНІЙ ТЕРИТОРІАЛЬНІЙ ГРОМАДІ
НА 2020 - 2026 РОКИ

№

Зміст заходів

Строк
Відповідальні за Фінансові Показники
виконання
виконання
виконання
витрати
Основна мета плану: послідовне реформування діючої системи забезпечення прав дітей
у громаді та формування такої, яка забезпечить проживання, догляд і виховання
дитини в сім’ї або в умовах, максимально наближених до сімейних___________________
І. Координація та взаємодія в процесі реформування системи інституційного догляду та
виховання дітей
Специфічні цілі:
створення ефективних механізмів координації і взаємодії усіх суб'єктів реформування
системи інституційного догляду та виховання дітей. Визначення рівнів відповідальності в
процесі реформи;
інтегрування основних принципів, цілей і завдань Національної стратегії реформування
системи інституційного догляду та виховання дітей у Володимирецькій селищній
територіальній громаді на 2020 - 2026 роки в план, програми та відомчі плани, плани органів
місцевого самоврядування;
впровадження механізму прийняття рішень в інтересах дитини, залучення дітей до прийняття
рішень, що стосуються їх долі.
1.
Залучення
неурядових 2020 - 2026 Сектор
включено
організацій до надання роки
комунікацій
та
представни
підтримки
органам
цифрового
ків
місцевого
розвитку
неурядових
самоврядування
організацій
до різних
комітетів,
комісій,
робочих
груп
II. Розвиток освітніх, медичних, соціальних і реабілітаційних послуг для дітей і сімей з
дітьми
Специфічні цілі:
створення системи якісних і ефективних послуг на рівні громад, що відповідають потребам
дітей і сімей з дітьми, з метою попередження розлучення дітей з біологічною родиною;
забезпечення дітей - вихованців закладів інституційного догляду послугами, необхідними для
реінтеграції в суспільство, утримання та виховання дітей в сімейному середовищі;
збільшення кількості дітей з особливими освітніми потребами, охоплених інклюзивним
навчанням;

забезпечення надання соціальних послуг дітям та сім'ям з дітьми (включно неурядовими
____________________________________________________________
організаціями).
Освітні послуги____________
100
Забезпечення доступу до 2020 - 2026
1
відсотків
Управління
освітніх послуг дітям 5- роки
дітей
5соціальнорічного віку, включно
річного
культурної сфери
дітям
з
обмеженими
віку
Володимирецької
можливостями,
забезпечені
селищної ради
забезпечивши
послугами
функціонування закладів
дошкільної
дошкільної освіти, або
освіти
підвезення
дітей
5річного віку до наявних
закладів
дошкільної
освіти
забезпеченн
Управління
постійно
Забезпечення
я послугою
соціальнобезперебійного
100
культурної
сфери
підвезення дітей, в тому
відсотків
Володимирецької
числі
з
особливими
дітей, які
селищної ради
освітніми
потребами,
того
яким
інклюзивнопотребують
ресурсний центр видав
відповідну рекомендацію,
до закладів освіти з
метою
створення
необхідних умов для їх
навчання, у тому числі,
спеціальними ш;кільними
автобусами,
пристосованими
для
перевезення дітей, які
пересуваються на візках
групи /
Створення
та 2020 - 2026 Управління
послуги
соціальнозабезпечення доступності роки
продовжено
культурної сфери
послуги
продовженого
то дня в
Володимирецької
дня в закладах загальної
закладах
селищної ради
середньої освіти
освіти
створені і
функціону
ють
Управління
в закладах
4.
Забезпечення
постійно
освіти
безперешкодного доступу
соціальнодо приміщень закладів
культурної сфери
забезпечено
архітектури
освіти
для
осіб
з
Володимирецької
інвалідністю на рівні з
селищної ради
У
доступність
іншими
особами,
облаштування
таких
та
закладів за принципом
універсальн
ий дизайн
універсального дизайну
для
безперешко
,

дного
доступу до
приміщень
осіб з
інвалідніст
ю

Забезпечення
2020 2026
безоплатним
гарячим роки
харчуванням
дітей
пільгових
категорій
відповідно
до
вимог
чинного законодавства
Створення
умов
для постійно
відвідування дітьми з
інвалідністю гуртків у
закладах освіти
-

Створення
та 2020 2026
забезпечення
роки
функціонування
інклюзивно-ресурсних
центрів відповідно до
чисельності дітей в межах
територіальної
доступності
-

Створення
команд 2020 2026
психолого-педагогічного роки
супроводу
дітей
з
особливими
освітніми
потребами в закладах
загальної середньої та
дощкільної освіти
-

Розроблення
постійно
індивідуальних програм
розвитку для дітей з
особливими
освітніми

Управління
соціальнокультурної сфери
Володимирецької
селищної ради

надається
гаряче
харчування

Управління
соціальнокультурної сфери
Володимирецької
селищної ради

в закладах
освіти
створено
відповідні
умови

Управління
соціальнокультурної сфери
Володимирецької
селищної ради
Відділ
освіти,
культури,
туризму, охорони
здоров’я, молоді
та
спорту
Управління
соціальнокультурної сфери
Володимирецької
селищної ради
Управління
соціальнокультурної сфери
Володимирецької
селищної ради
Відділ
освіти,
культури,
туризму, охорони
здоров’я, молоді
та
спорту
Управління
соціальнокультурної сфери
Володимирецької
селищної ради
Управління
соціальнокультурної сфери
Володимирецької

інклюзивно
-ресурсний
центр
створено і
функціонує

ДІТЯМ

створено
команди
психологопедагогічно
го
супроводу
дітей з
особливими
освітніми
потребами

у закладах
освіти
створені
індивідуаль

потребами
освіти

10.

11

,

12.

в

закладах

селищної ради
Відділ
освіти,
культури,
туризму, охорони
здоров’я, молоді
та
спорту
Управління
соціальнокультурної сфери
Володимирецької
селищної ради
Облаштування ресурсних 2020 2026 Управління
соціальнокімнат у закладах, в яких роки
культурної сфери
запроваджено інклюзивне
Володимирецької
навчання, для проведення
селищної ради
індивідуальної роботи з
Відділ
освіти,
дітьми, консультування
культури,
батьків
туризму, охорони
здоров’я, молоді
та
спорту
Управління
соціальнокультурної сфери
Володимирецької
селищної ради
Частка
закладів 2020 - 2026 Управління
соціальнодошкільної освіти, де роки
культурної сфери
впроваджено ініслюзивне
навчання (відсоток від
Володимирецької
селищної ради
загальної кількості):
Відділ
освіти,
2020 р ік " 20 відсотків;
культури,
2021 рік - ЗО відсотків;
туризму, охорони
2022 рік - 40 відсотків;
здоров’я, молоді
2023 рік - 50 відсотків;
2024 рік - 60 відсотків
та
спорту
Управління
соціальнокультурної сфери
Володимирецької
селищної ради
Частка закладів загальної 2020 - 2026 Управління
середньої освіти,
де роки
соціальновпроваджено інклюзивне
культурної сфери
навчання (відсоток від
Володимирецької
загальної кількості):
селищної ради
2020 рік “-35 відсотків;
Відділ
освіти,
2021 рік - 50 відсотків;
культури,
2022 рік - 60 відсотків;
туризму, охорони
2023 рік - 70 відсотків;
здоров’я, молоді
2024 рік - 80 відсотків
та
спорту
Управління

ні програми
розвитку

створені 1
діють
ресурсні
кімнати у
закладах
освіти

забезпечено
інклюзивне
навчання

забезпечено
інклюзивне
навчання

соціальнокультурної сфери
Володимирецької
селищної ради

13.

14.

15.

Забезпечення
послуги 2020 - 2026 Управління
соціальноасистента
дитини
в роки
закладах освіти для дітей
культурної сфери
з порушеннями розвитку
Володимирецької
селищної ради
Відділ
освіти,
культури,
туризму, охорони
здоров’я, молоді
та
спорту
Управління
соціальнокультурної сфери
Володимирецької
селищної ради
Забезпечення проведення постійно
Управління
в
закладах
загальної
соціальносередньої освіти заходів,
культурної сфери
спрямованих
на
Володимирецької
формування
навичок
селищної ради
відповідального
Відділ
освіти,
батьківства, зокрема з
культури,
догляду за дітьми з
туризму, охорони
інвалідністю
здоров’я, молоді
та
спорту
Управління
соціальнокультурної сфери
Володимирецької
селищної ради
Комунальна
установа
“Володимирецьк
ий інклюзивноресурсний центр”
Забезпечення проведення 2020 - 2026 Управління
консультативнороки
соціальнороз’яснювальної роботи,
культурної сфери
підвищення
Володимирецької
компетентності фахівців,
селищної ради
керівників закладів освіти
Відділ
освіти,
різних
типів,
культури,
педагогічних працівників
туризму, охорони

відповідна
послуга
створена та
забезпечена
фахівцями

ВСІ заклади
освіти
залучені до
процесу

проведено
консультат
ивнороз’яснюва
льну роботу
для
керівників,
асистентів

щодо
особливостей
навчально-пізнавальної
діяльності
дітей
з
особливими
освітніми
потребами та створення
умов для їх навчання у
закладах освіти за місцем
проживання

16.

Створення
безпечного, постійно
комфортного
інклюзивного освітнього
середовища в закладах
освіти в громаді

17.

Організація
надання постійно
психолого-педагогічних
та
корекційнорозвиткових послуг дітям
з особливими освітніми
потребами,
які
навчаються в закладах
дошкільної,
загальної
середньої,
професійної
(професійно-технічної)
освіти, дітям, які не
відвід}тоть
закладів
освіти за станом здоров'я

зд о р о в я,

МОЛОДІ

та
спорту
Управління
соціальнокультурної сфери
Володимирецької
селищної ради
Комунальна
установа
“Володимирецьк
ий інклюзивноресурсний центр”
Управління
соціальнокультурної сфери
Володимирецької
селищної ради
Відділ
освіти,
культури,
туризму, охорони
здоров’я, молоді
та
спорту
Управління
соціальнокультурної сфери
Володимирецької
селищної ради
Управління
соціальнокультурної сфери
Володимирецької
селищної ради
Відділ
освіти,
культури,
туризму, охорони
здоров’я, молоді
та
спорту
Управління
соціальнокультурної сфери
Володимирецької
селищної ради

Медичні послуги
18. Створення
ефективної 2020 - 2026 Комунальне
системи
надання роки
некомерційне
первинної
медичної
підприємство
"Володимирецьк
допомоги відповідно до
встановлених нормативів
ий
центр
первинної
медикосанітарної
допомоги"

вчителів,
педагогічни
X

працівників

створено
безпечне
середовище
в закладах
освіти

надано
відповідні
послуги
дітям
з
особливими
освітніми
потребами

100
відсотків
дитячого
населення
мають
доступ і
забезпечені
медичними
послугами

19.

20.

21.

Комунальне
некомерційне
підприємство
“Володимирецьк
а
багатопрофільна
лікарня”_______
2020 - 2026 Комунальне
Забезпечення
некомерційне
роки
патронажного
підприємство
сестринського
"Володимирецьк
спостереження
за
ий
центр
новонародженими
і
первинної
дітьми раннього віку із
медикосімей
зі
складними
санітарної
життєвими обставинами
допомоги"
спільно з соціальними
працівниками
Комунальне
некомерційне
підприємство
“Володимирецьк
а
багатопрофільна
лікарня”
Володимирецький селищний
центр
соціальних служб
Розроблення
і 2020 - 2025 Комунальне
некомерційне
впровадження механізму роки
підприємство
взаємодії:
пологовий
"Володимирецьк
будинок - патронажна
сестра
первинна
ий
центр
медична
ланка
первинної
відділення
медикокатамнестичного
санітарної
допомоги"
спостереження - служба
раннього втручання
центри реабілітації - сім'я
Комунальне
некомерційне
підприємство
“Володимирецьк
а
багатопрофільна
лікарня”________
Створення 1 розвиток 2020 - 2026 Комунальне
послуг
(центри, роки
некомерційне
відділення)
раннього
підприємство
втручання, відповідно до
"Володимирецьк
розробленого__________ і_
ий________ центр

100
відсотків
новонародж
ених і дітей
раннього
віку
охоплені
патронажни
м наглядом

механізм
розроблени
й
та
впроваджен
ий

доступ до
відповідних
послуг
забезпечени
й

затвердженого
положення про центр
раннього втручання

22 .

23.

первинної
медикосанітарної
допомоги"

Комунальне
некомерційне
підприємство
“Володимирецьк
а
багатопрофільна
лікарня”_______
Забезпечення
доступу 2020 - 2026 Комунальне
дітей
з
порушенням роки
некомерційне
розвитку
або
підприємство
інвалідністю
до
"Володимирецьк
ий
центр
реалібітаційних послуг та
паліативної допомоги з
первинної
урахуванням
медикотериторіальної
санітарної
доступності
допомоги"
Комунальне
некомерційне
підприємство
“Володимирецьк
а
багатопрофільна
лікарня”
Відділ
соціального
населення
Управління
соціальнокультурної сфери
Формування
2020 - 2026 Комунальне
мульти яисттиплі парних
роки
некомерційне
команд
для
надання
підприємство
медико-соціальної
"Володимирецьк
реабілітації
та
ий
центр
паліативної
допомоги
первинної
дітям
медикосанітарної
допомоги"
Комунальне
некомерційне
підприємство
“Володимирецьк
а
багатопрофільна
лікарня”________

доступ до
відповідних
послуг
забезпечени
й

мультидисц
иплінарні
команди
створені і
функціону
ють

24.

Забезпечення
2020 - 2026 Управління
середовища, безпечного роки
соцільнодля життя дитини, в
культурної сфери
закладах допжільної та
в олодимирецької
загальної
середньої
селищної ради
освіти

25.

Забезпечення
надання 2020 - 2026 Комунальне
реабілітації
та роки
некомерційне
паліативної
допомоги
підприємство
дітям з урахуванням
"Володимирецьк
територіальної
ий
центр
доступності відповідно
первинної
до
розробленого
і
медикозатвердженого
санітарної
положення
допомоги"

у 100
відсотках
закладів
дошкільної
та загальної
шкільної
освіти
введені
посади
медичної
сестри_____
потреби
визначені.
Розроблено
і
затверджен
о
положення.
Послуги
надаються

Комунальне
некомерційне
підприємство
“Володимирецьк
а
багатопрофільна
лікарня”
Соціальні послуги
26. Проведення комплексної щороку
оцінки
потреб
у
соціальних послугах в
кожній
територіальній
громаді

27.

28.

Розроблення
перспективних
планів
розвитку
системи
соціальних
послуг
в
громаді________________
Створення
та
забезпечення
функціонування системи
соціальних послуг для
дітей та сімей з дітьми в
громаді до 2026 року:
ЗО відсотків - 2020 рік
50 відсотків - 2021 рік
70 відсотків - 2022 рік

І півріччя
2021 року

Володимирецький
селищний центр
соціальних служб

Володимирецький
селищний центр
соціальних служб

2020 - 2026 Володимирецький
роки
селищний центр
соціальних служб

оцшка
проведена.
Звіт
за
результата
ми оцінки
розроблени
й.
Потреби
виявлені
плани
розроблені,
затверджені

послуги
надаються
в
кожній
громаді

29.

100 відсотків - 2023 рік;
100 відсотків - 2024 рік
Розроблення
та 2020 - 2026 Володжмирецький
забезпечення реалізації в роки
селищний центр
територіальній
громаді
соціальних служб
програми
адресної
підтримки сімей з дітьми
Служба у справах
в
дітей
складних
життєвих
обставинах
(надання
одноразової натуральної
та
матеріальної
допомоги)

Створення і розвиток 2020 - 2026 Володимирецький
послуги для підтримки / роки
селищний центр
забезпечення соціальної
соціальних служб
інтеграції
випускників
інтернатних закладів
Служба у справах
дітей

31.

Створення і розвиток 2020 - 2026 Володимирецький
послуги
соціального роки
селищний центр
супроводу
при
соціальних служб
працевлаштуванні
та
осіб з комплексними
обмеженнями
можливостей
на
робочому місці

32.

Забезпечення
обліку 2020 - 2026 Володимирецький
послуг, що надаються роки
селищний центр
одержувачам (на рівні
соціальних служб
структур та послуг)______

діти 1 сім 1 в
складних
життєвих
обставинах
перебувают
ьпід
соціальним
супроводом
отримують
допомогу
відповідно
до потреб
з 2021 року
100
відсотків
випускникі
в
інтернатних
установ дітисироти,
діти,
позбавлені
батьківсько
го
піклування,
отримують
послугу
100
відсотків
осіб з
комплексни
ми
обмеження
ми
можливосте
й, які
потребують
соціального
супроводу
при
працевлашт
уванні,
отримують
послугу
надавачі
соціальних
послуг (на
різних_____

Служба у справах
дітей

в.

Впровадження механізму 2021 - 2026 Служба у справах
замовлення
соціальних роки
дітей
послуг у недержавних
організацій

рівнях)
ведуть
облік
одержувачі
в і звітують
в
установлен
ому
порядку
механізм
впроваджен
ий.
Можливіст
ь
замовлення
соціальних
послуг
у
недержавни
X

34.

Забезпечення якісного та 2020 - 2026 Володимирецький
ефективного
надання роки
селиіцний центр
кризового і екстреного
соціальних служб
втручання фахівцями із
соціальної роботи

організацій
створена
послуги
кризового і
екстреного
втрз^ання
надають
вчасно
дітям
і
сім'ям

Реабілітаційні послуги
35. Створення
послуги 2020 - 2026 Відділ
послуга
персонального асистента роки
соціального
створена і
для дітей з комплексними
захисту
надається
порушеннями розвитку
населення
Управління
соціальнокультурної сфери
Володимирецької
селищної ради
36. Створення
послуги 2020 - 2026 Відділ
послуга
мобільної дисциплінарної роки
соціального
створена і
команди для надання
захисту
надається
реабілітаційних послуг за
населення
місцем проживання дітей
Управління
з
комплексними
соціальнопорушеннями розвитку
культурної сфери
Володимирецької
селищної ради
III. Розвиток сімейних та інших форм альтернативного догляду для дітей-сиріт та дітей.
позбавлених батьківського діклування
Специфічні цілі:
створення системи якісних і ефективних форм альтернативного догляду;

створення умов для забезпечення прав дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського
піклування, на проживання і виховання в сім'ї або в умовах, максимально наближених до
сімейного середовища._______
1
Підготовка фахівців із 2020 2026 Служба
у
фахівці
соціальної роботи для роки
справах дітей
призначені,
супроводу
/
Володимирецьки
підготовлен
супроводження
в
й селищний
і
територіальних громадах
центр
сімей,
в
яких
соціальних служб
виховуються діти-сироти
та
діти,
позбавлені
батьківського пікл>^ання
Організація добору та 2020 2026 Служба
у
альтернати
підготовки кандидатів в роки
справах дітей
вні форми
усиновителі,
опікуни,
Володимиревиховання
піклувальники, прийомні
цький селищний
дітей
батьки,
батьки
центр
створені
вихователі
соціальних служб
Забезпечення
якісним, 2020 2026 Володимирепотреби
роки
систематичним
цький селищний
виявлені.
соціальним супроводом /
центр
Підтримка
супроводженням
сімей
соціальних служб
надана.
опікунів, піклувальників,
Служба
у
Кожна
прийомних
сімей,
справах дітей
прийомна
дитячих
будинків
сім'я, кожен
сімейного типу
дитячий
будинок
сімейного
типу,
опікуни,
піклувальн
ики
(за
потребою)
мають
супервізора
Забезпечення можливості 2020 2026 Володимирераз на два
підвищення
виховного роки
цький селищний
роки
потенціалу
для
центр
забезпечено
прийомних батьків та
соціальних служб
проходжен
батьків-вихователів
ня
курсів
підвищення
виховного
потенціалу
5.
Запровадження послуги 2020 2026 Служба
послуга
У
патронату в частині дітей, роки
справах дітей
патронату
які її потребують
надана
,

-

-

-

-

-

6.

Охоплення дітей-сиріт та 2020 - 2026 Служба
дітей,
позбавлених роки
справах дітей
батьківського піклування,
сімейними
формами
виховання

7.

Забезпечення
соціальної
підтриманого
проживання

9.

У

розвитку 2020 - 2026 ВолодимиреПОСЛ}ТИ роки
цький селищний
центр
соціальних служб

Забезпечення житлових,
майнових прав дітейсиріт
та
дітей,
позбавлених
батьківського піклування,
а також осіб з їх числа,
своєчасний облік осіб, які
мають
право
на
отримання житла_____
Забезпечення
житлом
осіб, які перебувають на
квартирному обліку як
особи з числа дітей-сиріт,
дітей,
позбавлених
батьківського піклування
- не менше 10 відсотків
щороку

2020 - 2026 Служба у
роки
справах дітей

2020 - 2026 Служба
роки
справах дітей

У

впроваджен
о
форми
альтернати
вного
догляду та
усиновленн
я
квартири
для
проживанн
яз
підтримкою
створені
послугу
забезпечено

до
2026
року
всі
особи
з
числа
дітей-сиріт
та
дітей,
позбавлени
X

батьківсько
го
піклування,
що
перебували
на обліку,
отримали
ЖИТЛО

IV, Кадрове забезпечення реформування системи інституційного догляду та виховання
дітей
Специфічні цілі;
Організація підготовки та перепідготовки всіх суб’єктів, що мають повноваження і
відповідальність в процесі реалізації плану дій з реформування системи інституційного
догляду та виховання дітей у Володимирецькій селищній територіальній громаді на 2020 2026 роки;
забезпечення достатньої кількості фахівців, які здійснюють свою діяльність у сфері захисту
прав дітей та надання їм послуг;
забезпечення нових структур, служб, послуг якісними кадровими ресурсами;
обслуговування та керування професійної реконверсії (перепідготовки) кадрового потенціалу
1.

Проведення
навчань. 2020 - 2026 Управління
семінарів, конференцій та роки
соціально-

просвітниц
ькі заходи

ІНШИХ
просвітницьких
заходів для керівників та
фахівців,
які
забезпечують реалізацію
плану дій з реформування
системи інституційного
догляду та виховання
дітей

культурної сфери
в олодимирецької
селищної ради
Служба
у
справах дітей
Володимирецький селищний
центр
соціальних служб

проведені
відповідно
до потреб

V. Інформаційно-просвітницька діяльність
Специфічні цілі:
забезпечення поінформованості керівників і фахівців різних рівнів про процеси реформи;
інформування громадськості та батьків про права дитини на сім'ю, освіту в загальному
середовищі і про обов'язки дорослих забезпечити реалізацію цих прав;
просування значущості та необхідності розвитку альтернативних форм захисту дітей в
ситуації ризику для забезпечення впровадження прав дітей та поліпшення добробуту дітей та
їх сімей.
1.
Проведення заходів щодо 2020 - 2024 Управління
ВІДПОВІДНІ
обговорення
із роки
соціальнозаходи
співробітниками установ,
культурної сфери
проведені
батьками
дітей,
які
Володимирецької
виховуються в них, і
селищної ради
Служба у справах
громадськими
дітей
організаціями
плану
Володимиретрансформації закладів
цький селищний
центр
соціальних служб

Секретар селищної ра,

Ю рій БЛ И Щ И К

