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Про підсумки роботи служби у справах
дітей за 2018 рік та стан реалізації в районі
державної політики щодо захисту прав та
законних інтересів дітей
Заходи з реалізації в районі державної політики щодо захисту прав та
законних інтересів дітей проводяться належним чином, але необхідно посилити
роботу з профілактики правопорушень серед неповнолітніх та попередження
дитячої злочинності.
З метою захисту прав дітей в районі діє районна програма соціального і
економічного розвитку Голованівського району на 2019 рік, якою передбачено
оздоровлення і відпочинок дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, які перебувають під опікою (піклуванням) та виховуються в
прийомних сім’ях.
Робота служби у справах дітей райдержадміністрації (далі – служба)
направлена на координацію діяльності організацій та установ з питань захисту
прав та інтересів неповнолітніх, організацію роботи по виявленню дітей, які
втрачають зв’язок з батьками або залишаються без їх нагляду, поліпшенню
умов життя, розвитку, виховання і освіти дітей, особливо тих, які перебувають
у складних і надзвичайних умовах, у тому числі дітей-сиріт та дітей,
позбавлених
батьківського
піклування,
запобіганню
бездоглядності,
безпритульності та іншим негативним проявам серед дітей і підлітків.
Протягом 2018 року службою проведено 2 засідання координаційної ради
у справах дітей, 13 засідань комісії із захисту прав дитини.
У районі діє 12 прийомних сімей де виховується та спільно проживає
27 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
Станом на 02 січня 2019 року на обліку перебуває 31 дитина стосовно яких
виникли підстави для усиновлення.
В районі створено Реєстр житла та майна дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування. Станом на 2 січня 2019 року із 86 дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на первинному
обліку: 6 дітей мають у власності земельні паї, 9 дітей у власності житло та 70
дітей право на користування житлом. У 7 дітей житло відсутнє, їх буде
поставлено на квартирний облік виконкомами сільських, селищних рад для
надання їм соціального житла при досягненні 16-річного віку. Відповідальність
за збереження житла та майна, які є власністю дитини, згідно рішень
виконкомів
сільських,
селищних
рад
та
розпоряджень
голови
райдержадміністрації, покладено на опікунів (піклувальників).
Протягом 2018 року кошти на придбання соціального житла не виділялись.
Дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх
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числа, які перебувають на квартирних обліках при виконкомах сільських,
селищних рад, соціальне житло не надавалось (відсутні звернення).
Службою систематично проводиться індивідуально-профілактична робота
з батьками та дітьми з категорії неблагополучних сімей за місцем їх
проживання.
З метою поліпшення стану справ з питання захисту прав дітей в районі
проводяться щотижневі рейди «Діти вулиці», «Вокзал». Протягом 2018 року
службою було проведено 112 рейдів по населених пунктах району. В ході
проведених рейдів бездоглядних та безпритульних дітей не виявлено.
Регулярно проводяться рейди «Сім’я і діти», в ході яких перевірено та
обстежено 22 соціально-неблагополучних сім’ї, в яких проживає 69 дітей.
Виявлено випадки безвідповідального ставлення батьків до батьківських
обов’язків. Батьків попереджено щодо відповідальності за неналежне
виховання дітей. Дані сім’ї перебувають під контролем.
З метою попередження негативних проявів у молодіжному середовищі
заступником голови райдержадміністрації видано доручення від 07 лютого
2018 року № 01-27/8/3, яким затверджено склад робочої групи та графік
проведення рейдів по місцях масового збору молоді щодо додержання
правопорядку, заборони продажу неповнолітнім алкогольних та тютюнових
виробів.
Працівниками служби у справах дітей райдержадміністрації систематично
проводиться робота з неповнолітніми та їх батьками, які схильні до
правопорушень, злочинів. Перевіряється питання належного виконання
батьками батьківських обов’язків з виховання, утримання дітей, створення
належних умов проживання та здійснення батьківського контролю за
поведінкою дітей.
Враховуючи вищевикладене, відповідно до рішення колегії районної
державної адміністрації від 22 березня 2019 року № 9:
1. Службі у справах дітей, відділу освіти, молоді та спорту, районному
центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, ювенальній превенції
Голованівського ВП ГУНП, виконкомам сільських, селищних рад:
сприяти влаштуванню в сімейні форми виховання дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування;
продовжувати практику проведення рейдів «Діти вулиці», «Вокзал»,
«Сім’я і діти»;

продовжувати практику проведення перевірок по місцях масового збору
молоді по виявленню фактів продажу алкогольних та тютюнових виробів
неповнолітнім, додержання правопорядку серед неповнолітніх;

3
удосконалювати форми та методи виховної та просвітницької роботи
серед учнів загальноосвітніх шкіл та ПТУ № 38 щодо прав дітей, профілактики
правопорушень та попередження дитячої злочинності;
вживати заходів щодо попередження вчинення насильства в сім’ї та в
навчальних закладах району стосовно дітей;
здійснювати постійний контроль за виконанням Закону України «Про
освіту», «Про попередження насильства в сім’ї», умовами проживання та
виховання дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах та
проживають у благополучних сім’ях з метою надання своєчасної допомоги,
здійснення комплексу заходів для подолання життєвих труднощів сім'ї.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника голови
районної державної адміністрації Бугаєнко О.П.
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