ЗВІТ
про роботу служби у справах дітей виконкому Довгинцівської районної в
місті ради за 2016 рік
Відповідно до статистичних даних, у Довгинцівському районі
проживає 19 509 дітей. На обліку в службі у справах дітей виконкому
Довгинцівської районної в місті ради перебуває 102 дитини, які перебувають
в складних життєвих обставинах. що складає 0,47 % від загальної
чисельності дитячого населення району, з них:
– 82 - дітей, що проживають у сім’ях, де батьки або особи, що їх
замінюють, ухиляються від виконання батьківських обов’язків;
– 5-дітей, які систематично самовільно залишають місця постійного
проживання;
– 8 - дітей, які зазнали насильства в сім’ї (7 - зазнали фізичного
насильства, 2 – психологічного)
– 7 - дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які
переміщені з тимчасово окупованої території або району проведення
антитерористичної операції.
Інформацію про родини, які опинились у складних життєвих обставинах,
може отримувати будь-який із суб’єктів соціальної роботи у вигляді
особистої заяви громадянина або звернення про допомогу одного з членів
сім’ї, від організацій, установ, підприємств, сільських і селищних рад,
міських та районних у містах державних адміністрацій, органів охорони
здоров’я, освіти, внутрішніх справ, установ виконання покарань. З початку
2016 року виявлено 29 дітей зазначеної категорії, з них 5 дітей, які зазнали
насильства в сім’ї, 2 дитини, які систематично самовільно залишають місця
постійного проживання, 22 дитини, які проживають в сім’ях, в яких батьки
ухиляються від виконання своїх батьківських обов’язків.
Результатом кропіткої та ефективної спільної роботи служби у справах
дітей з іншими організаціями стало те що значна кількість батьків покращили
своє ставлення до виконання батьківських обов’язків, і, як наслідок,
протягом 2016 року знято з обліку 10 дітей, які перебували у складних
життєвих обставинах.
Службою у справах дітей проводиться комплексна робота щодо
соціального захисту дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах.
З метою обстеження умов проживання таких дітей, з початку 2016 року
службою у справах дітей спільно з управлінням праці та соціального захисту
населення, Криворізьким міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей
та молоді відвідано 88 сімей, в яких утримуються та виховується 151 дитина,
які перебувають на обліку в службі у справах дітей. Службою у справах дітей
щоквартально проводиться звіряння з Криворізьким міським центром
соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді щодо таких сімей.
У службі у справах дітей щомісячно третього вівторка проводиться
засідання комісії «Єдиного профілактичного дня», в якому беруть участь
представники районного відділу освіти, кримінальної міліції у справах дітей
Довгинцівського відділу міліції, Криворізького міського центру соціальних

служб для сім’ї, дітей та молоді, лікаря-нарколога. На засіданнях
розглядаються особові справи дітей, які схильні до пропусків навчального
процесу, до порушень дисципліни, а також особові справи сімей, батьки яких
ухиляються від виконання батьківських обов’язків. Таких засідань відбулось
5. За результатами розгляду особових справ 41 матеріалів направлено до
Довгинцівського відділу міліції, 20 батьків притягнено до адміністративної
відповідальності за ст. 184 КУпА, 12 попереджено.
Звичайно, останнім заходом після низки проведеної службою у справах
дітей спільно з усіма зацікавленими структурами роботи з сім’ями, які
опинилися в складних життєвих обставинах, є позбавлення батьківських
прав. Це є крайня міра впливу на осіб, які не виконують батьківських
обов'язків, а тому питання і його застосування вирішується службою у
справах дітей лише після проведення повної та всеохоплюючої роботи.
Службою у справах дітей за 2016 рік направлено до Довгинцівського
районного суду 7 позовів щодо позбавлення батьківських прав 10 осіб
відносно 12 дітей. На три позови задоволено, чотири позови відносно девьяти
дітей перебувають на розгляді в Довгинцівському районному суді.
З початку поточного року, у зв’язку з наявністю безпосередньої загрози
життю і здоров’ю дітей, відповідно до рішення виконкому Довгинцівської
районної в місті ради відібрано 2 дітей з однієї родини та подано позовну
заяву до суду про відібрання дітей від батьків без позбавлення батьківських
прав.
Одним із важливішим питанням, яке перебуває на постійному контролі
в службі у справах дітей, є попередження насильства в сім’ї та своєчасний
захист дітей від усіх форм насильства. З початку року до служби у справах
дітей надійшло 14 повідомлень про вчинення насильства в сім’ї, а саме:
– 1 – від працівників поліції;
– 2 – по телефону довіри;
– 2 – на гарячу лінію ОДА;
– 4 – від громадян;
– 1 - від працівників поліції;
– 1 – служби у справах дітей МВК;
– 3 – від дошкільних навчальних закладів та шкіл району;
З них 8 не знайшло підтвердження.
Для надання дітям, які перебувають в складних життєвих обставинах,
комплексної соціальної, психологічної, педагогічної, медичної, правової та
інших видів допомоги, 9 дітей вказаної категорії направлено до центрів
соціально-психологічної реабілітації дітей. Після проведеної комплексної
роботи з батьками, 5 дітей повернено батькам.
З метою підвищення ефективності профілактично-виховної роботи в
районі та безпосередньо методично-аналітичної роботи служби у справах
дітей була запроваджена та вдало функціонує така форма роботи, як «Єдиний
комплексний день служби у справах дітей в загальноосвітньому навчальному
закладі».
Так, протягом січня-вересня 2016 року, проведено 17 таких зустрічей у
КПГ, КСШ № 9, КНТМЛ № 81, КЗШ № 84, КЗШ № 87, КЗШ № 109, КЗШ
№ 128, КГТЛ № 129, КНВК «Загальноосвітня вальдорфська школа І-ІІІ сту-

пенів – дитячий садок № 226» та дошкільних навчальних закладах №№ 67,
72, 92, 93, 203, 236, 290. На інформаційних зустрічах запрошеним доведено
до відома про засоби та методи запобігання і протидії правопорушенням у
підлітковому середовищі, попередження насильства в сім’ї, відповідальність
батьків за невиконання або неналежне виконання ними своїх батьківських
обов’язків. Проведеними інформаційними зустрічами охоплено понад 1500
батьків та профілактично-роз’яснювальною роботою охоплено понад 600
учнів старших класів.
З метою подолання ознак складних життєвих обставин в сім’ях,
забезпечення додаткових соціальних гарантій дітей із функціональнонеспроможних сімей та родин, які мають проблеми соціально-побутового
характеру, Довгинцівською районною в місті радою було прийнято рішення
від 30.12.2015 № 14 «Про затвердження Бюджетної програми реалізації
державних гарантій і конституційних прав дітей на 2016 рік». Зазначеним
рішенням передбачається виконання програми реалізації державних гарантій
і конституційних прав дітей у сумі 42 300 грн., у тому числі:
– проведення районних заходів «Спорт замість вулиць» - 3 000 грн.;
– безкоштовне харчування дітей, які опинились у складних життєвих
обставинах – 15 000 грн.;
– проведення заходів до Міжнародного дня захисту дітей – 5 000 грн.;
– проведення районних заходів до Дня знань – 7 300 грн.;
– проведення районних святкових новорічних заходів – 12 000 грн.
Станом на 01.10.2016, на реалізацію запланованих заходів освоєно
кошти з районного бюджету на суму 30 300 грн.
Згідно з розпорядженням голови районної в місті ради від 07.04.2016
№ 58-р «Про виділення коштів на проведення районних заходів «Спорт
замість вулиць», для вручення подарунків дітям, які опинились у складних
життєвих обставинах та стали учасниками спортивних змагань було
придбано 34 одиниці спортивного інвентарю на загальну суму 3 000 грн.
Відповідно до вказаного вище рішення районної в місті ради, було
передбачено забезпечення безкоштовного харчування дітей, які опинились у
складних життєвих обставинах на загальну суму 15 000 (п’ятнадцять тисяч
гривень) грн.
Протягом І зміни, з 01.06.2016 по 14.06.2016, у пришкільних таборах з
денним перебуванням на базі загальноосвітніх навчальних закладів району
було охоплено відпочинком та безкоштовним харчуванням 75 дітей, які
опинились у складних життєвих обставинах протягом 10 днів з розрахунку 20
грн. на день.
Згідно з розпорядженням голови районної в місті ради від 24.05.2016
№ 97-р «Про виділення коштів на проведення районних заходів до
Міжнародного дня захисту дітей», для вручення подарунків дітям, які
опинились у складних життєвих обставинах та стали учасниками
розважальних заходів до дня захисту дітей, було придбано 113 призівподарунків на загальну суму 5 000 грн.
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В рамках проведення заходів до Дня знань, за рахунок коштів
районного бюджету, було придбано канцелярські товари для вручення їх
дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, які
перебувають під опікою і піклуванням, виховуються в дитячих будинках
сімейного типу та дітям, які опинились у складних життєвих обставинах.
Загалом сформовано 73 канцелярські набори на загальну суму 7 300 грн.
На первинному обліку в службі у справах дітей виконкому
Довгинцівської районної в місті ради перебуває 265 дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування. З них проживають в сім’ях родичів –
4, під опікою – 194, в дитячих будинках сімейного типу – 31, в прийомних
сім’ях – 25, в будинку дитини – 1, в державних закладах – 11.
На території Довгинцівського району функціонують три дитячі
будинки сімейного типу, в яких виховується 21 дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, та сім прийомних сімей, в яких
виховується 15 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
Протягом 2016 року було усиновлено 1 дитину-сироту з державного
закладу. Згідно п.103 Постанови КМУ від 08.10.2008 № 905 «Про
затвердження Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення
нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей» службою у справах дітей
здійснюється нагляд за умовами проживання і виховання дітей в 44 сім’ях
усиновителів (щороку протягом перших трьох років після усиновлення
дитини, а в подальшому один раз на три роки до досягнення дитини 18
років).
З метою збереження житла за дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими
батьківського піклування, ведеться єдиний електронний банк – реєстр такого
житла. Згідно з реєстром станом на 01.11.2016 за 181 дитиною-сиротою та
дитиною, позбавленою батьківського піклування, зберігається житло, з них
33 власники та співвласники житла, що складає 18 % від загальної кількості
дітей, за якими зберігається житло, 148 мають право користування житлом,
що складає 82%.

Двічі на рік проводиться обстеження житла, яке зберігається за дітьми
пільгових категорій. Протягом 2016 року обстежено 101 така квартира. Під
час обстеження
проводяться бесіди з опікунами, піклувальниками,
родичами, які мешкають у даному житлі, стосовно необхідності погашення
наявної заборгованості та сплату поточних комунальних платежів за
зазначене житло, про необхідність оформлення субсидій та необхідності
встановлення приладів обліку холодної води. З метою здійснення
перерахунку за користування холодною водою в квартирах, які зберігаються
за дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, та в
яких ніхто не проживає, службою у справах дітей разом з спеціалістом
КП «Кривбасводоканал» обстежено 21 квартиру та складено відповідні акти.
З метою недопущення зростання заборгованості по квартирам, дітейсиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, квартири таких дітей за
рішенням виконкому здаються в оренду. На цей час в оренді перебуває одна
квартира.
Протягом поточного року виконкомом районної в місті ради прийнято
14 рішень щодо збереження права користування житлом за дітьми-сиротами
та дітьми, позбавленими батьківського піклування; 3 – щодо встановлення
опіки над майном дітей.
У 2016 році у порівнянні з 2015 роком завдяки виконаному ремонті в
житлі, яке зберігається за дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими
батьківського піклування, зменшилась кількість квартир, які зберігаються за
дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, й
перебувають у незадовільному стані: якщо у 2015 році таких квартир було 5, то на теперішній час їх - 4.
З метою перерахування заборгованості за спожиту холодну воду в
житлі, яке зберігається за дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими
батьківського піклування, спеціалістом служби у справах дітей та
представником КП «Крив-басводоканал» у 2015 році було обстежено 11
квартир, в яких діти вказаної категорії не проживають тривалий час,
складено відповідні акти, як результат зроблено перерахування нарахувань в
чотирьох квартирах на суму 1443,74 грн., у жовтні 2016 на підприємство
направлено чотири клопотання щодо здійснення перерахування за спожиту
холодну воду в житлі, яке зберігається за дітьми-сиротами та дітьми,
позбавленими батьківського піклування.
Службою у справах дітей спільно з відділом освіти виконкому районної
у місті ради з опікунами та піклувальниками проводиться роз’яснювальна
робота щодо необхідності вступу у спадщину підопічних від імені померлих
батьків.
Протягом поточного року рішеннями виконкому зобов’язано двох
опікунів здійснити правочин щодо вступу дитини в спадщину на житло, яке
залишилося після померлих батьків.
Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту житлових прав дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа», діти-сироти
та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа
беруться відповідними органами місцевого самоврядування на облік

громадян, які потребують поліпшення житлових умов, за місцем їх
походження або проживання до влаштування в сім’ї громадян, заклади для
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, після досягнення
ними 16 років.
Протягом 2016 року на квартирний облік у виконкомі Довгинцівської
районної в місті ради було взято 6 дітей пільгових категорій.
На теперішній час на квартирному обліку у виконкомі Довгинцівської
районної у місті ради перебуває 23 дитини-сироти та дитини, позбавленої
батьківського піклування та 159 осіб з їх числа.
Чинним законодавством визначено, що виконавчий орган районної в
місті ради повинен вживати вичерпні заходи по захисту житлових та
майнових прав не тільки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, й дітей, які мають батьків. Неприпустимо зменшення або
обмеження прав та інтересів дітей при вчиненні будь-яких правочинів
стосовно житлових приміщень.
Для здійснення правочинів стосовно нерухомого майна, право
власності на яке або право користування яким мають діти потрібна згода
органів опіки та піклування, а посадові особи органів опіки та піклування
несуть персональну відповідальність за захист прав і охоронюваних законом
інтересів дітей при надані такої згоди.
З метою запобігання випадків незаконного відчуження відчуження
житла служба у справах дітей при розгляді звернень громадян щодо
здійснення того чи іншого правочину від імені дитини ретельно вивчає
підстави для надання такого дозволу, перевіряє достовірність наданих
документів. Питання, які пов’язані з відчуженням або придбанням житла, де
діти мають право власності чи користування означеним житлом
розглядаються на засіданні районної комісії з питань захисту прав дитини.
Протягом 2016 року на комісії з питань захисту прав дитини розглянуто 40
питань щодо захисту житлових та майнових прав дітей і надано відповідні
дозволи на відчуження житла або ж набуття дітьми права на нерухоме майно.
Важливу роль у питаннях захисту житлових прав дітей відведено
службі у справах дітей, яка має право представляти інтереси дітей у судах.
Упродовж 2016 року спеціалісти служби у справах дітей взяли участь у
135 судових засіданнях у розгляді цивільних справ щодо захисту житлових та
майнових прав дітей, як представники органу опіки та піклування.
За 12 місяців 2016 року комісією з питань захисту прав дитини
проведено 28 засідань на яких розглянуто 277 питань та прийнято
172 рішення щодо розгляду звернень на засіданні виконкому
районної в місті ради, а саме:
- Про надання згоди на відчуження житла право власності
на яке, або право користування яким мають діти.
- Про надання згоди на укладення договору дарування.
- Про надання згоди на укладення договору про розподіл
часток у спільній сумісній власності на житло.

26
34
7

- Про надання згоди на укладення договору купівлі-продажу
житла.

3

- Про надання згоди на обмін житла.

2

- Про надання згоди на приватизацію житла на ім'я дитинисироти та дитини, позбавленої батьківського піклування.

1

- Про збереження права користування житлом за дітьми
сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування.

12

- Про встановлення опіки над майном дитини-сироти та
дитини, позбавленої батьківського піклування.

2

- Про виконання обов’язків опікуна, піклувальника.

8

- Про встановлення способу участі батьків у вихованні та
спілкуванні з дітьми.
- Про визначення місця проживання малолітньої дитини.
- Про доцільність позбавлення батьківських прав.

2

- Про встановлення опіки, піклування над дітьми.
від

здійснення

9
37

- Про реєстрацію народження дитини.

- Про звільнення
піклувальника.

16

повноважень

21
опікуна,

7

- Про надання висновку органу опіки та піклування про
можливість передачі дитини на виховання батькам.

3

- Про встановлення форми спілкування дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування з родичами.

1

- Про влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування до державного закладу.

4

- Про створення ПС, ДБСТ та влаштування дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування .

2

- Про надання статусу дитини-сироти та дитини, позбавленої
батьківського піклування.

17

- Про втрату статусу дитини-сироти та дитини, позбавленої
батьківського піклування.

6

- Про тимчасове заселення житла дитини-сироти та дитини,

1

позбавленої батьківського піклування
- Про затвердження та внесення змін до індивідуального
плану дитини, яка опинилася у складних життєвих
обставинах,
дитини-сироти
та
дитини,
позбавленої
батьківського піклування.
- Про затвердження звітів ПС ДБСТ
- Про взяття під соціальний супровід Криворізьким міським
центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді сімей, які
опинились в складних життєвих обставинах та в яких
виховуються діти.
- Про зняття із соціального супроводу Криворізьким міським
центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді сімей, які
опинились в складних життєвих обставинах та в яких
виховуються діти.
- Інші

295
плани

26
питань

6
7
63 сім'ї

7
50 сімей
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