
АКТ
обстеження матеріально-побутових умов сім’ї

_______________________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я по батькові глави сім’ї)

«________» _______________ 20_____ р.
Мною,  класним керівником _______________________________________________________________
                                                      (звання, посада, прізвище, ім’я по батькові особи, яка проводила обстеження)
разом з _________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
в присутності ___________________________________________________________________________

                              (вказати прізвище, імена присутніх батьків)
проведено обстеження матеріально-побутових умов сім’ї, яка проживає за адресою 
_______________________________________________________________________________________
Обстеженням установлено, що сім’я із __________ чоловік: 
батько _______________________________________________________________________

(вказати прізвище, ім’я по батькові, рік народження)
мати ________________________________________________________________________
діти _________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Займає житлову площу ___________________________________________________________________
                                                     (вказати розмір жилплощі, в комунальній або окр..кв.: дається характеристика 
_______________________________________________________________________________________
                     приміщення, умов життя сім’ї, дітей, чи є місце для підготовки уроків, сну  і т. д.)
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Санітарний стан приміщення ______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Загальний заробіток сім’ї ___________________ грн.. на ___________________ чол..
Взаємовідносини між членами сім’ї ________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Характеристика батьків __________________________________________________________________
                                            (особиста поведінка батьків, вживання алкоголю, їх образ життя, відношення 
_______________________________________________________________________________________
            до виховання дітей, чи притягувались до відповідальності, де обговорювалась їх поведінка)
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
В зв’язку з чим проводилось обстеження ____________________________________________________
                                                                                           (заява, повідомлення, жалоба, планова перевірка сім’ї, 
_______________________________________________________________________________________

                                 яка стоїть на обліку)
Висновок _______________________________________________________________________________

(висновки і пропозиції, які необхідні на думку обстежуючи для усунення
_______________________________________________________________________________________

                             неблагополучної обстановки в сім’ї і т.д.)
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Обстеження провели       _____________                ________________________
                                                             (підпис)                                           (прізвище ініціали)
                                          _____________                   ________________________
                                           _____________                ________________________
                                          _____________                   ________________________



АКТ
обстеження матеріально-побутових умов сім’ї,

в які проживає дитина-сирота
_______________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я по батькові дитини-сироти)
«________» _______________ 20_____ р.
Мною,  класним керівником _______________________________________________________________
                                                      (звання, посада, прізвище, ім’я по батькові особи, яка проводила обстеження)
разом з _________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
в присутності ___________________________________________________________________________

                              (вказати прізвище, імена присутніх)
проведено обстеження матеріально-побутових умов сім’ї, яка проживає за адресою 
_______________________________________________________________________________________
Обстеженням установлено, що сім’я із __________ чоловік: 
опікун  _______________________________________________________________________

(вказати прізвище, ім’я по батькові, рік народження)
               ________________________________________________________________________
діти _________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Займає житлову площу ___________________________________________________________________
                                                     (вказати розмір жилплощі, в комунальній або окр..кв.: дається характеристика 
_______________________________________________________________________________________
                     приміщення, умов життя сім’ї, дітей, чи є місце для підготовки уроків, сну  і т. д.)
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Як навчається дитина в школі _____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Санітарний стан приміщення ______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Загальний заробіток сім’ї ___________________ грн.. на ___________________ чол..
Взаємовідносини між членами сім’ї ________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Характеристика опікунів 
__________________________________________________________________
                                            (особиста поведінка опікунів, вживання алкоголю, їх образ життя, відношення 
_______________________________________________________________________________________
            до виховання дітей, чи притягувались до відповідальності, де обговорювалась їх поведінка)
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Чи оздоровлювалася дитина _______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Чи хворіла дитина _______________________________________________________________________
Висновок _______________________________________________________________________________

(висновки і пропозиції, які необхідні на думку обстежуючи для усунення
_______________________________________________________________________________________

                             неблагополучної обстановки в сім’ї і т.д.)
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Обстеження провели       _____________                ________________________
                                                             (підпис)                                           (прізвище ініціали)
                                          _____________                   ________________________
                                          _____________                   ________________________
                                          _____________                   ________________________


