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ВСТУП 

 

Протягом 2014 року робота служби у справах дітей районної державної 

адміністрації була спрямована на реалізацію Законів України “Про органи і 

служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей“ (вiд 24.01.1995 

№20/95-ВР в редакції вiд 20.03.2007 на пiдставi 609-16), „Про забезпечення 

організаційно – правових умов соціального захисту дітей – сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування” (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2005, 

№6, ст.147, із змінами, внесеними згідно із Законом № 230-V [230-16] від 

05.10.2006);  Постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2002 року 

№ 564  «Про затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу», 

№565 «Про затвердження Положення про прийомну сім’ю» ,  розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 13.04.2011р. №330-р «Про затвердження плану 

заходів з виконання у 2011 році Загальнодержавної програми «Національний 

план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 

року»; Постановою Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 2008 року № 905      

« Про затвердження Порядку провадження діяльності з усиновлення та 

здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей»,  Постановою 

Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 866 « Питання 

діяльності органів опіки та піклування, пов язаної із захистом прав дитини»,  

розпоряджень, рішень колегії та доручень обласної та районної державної 

адміністрацій, рішень колегії служби у справах дітей обласної державної 

адміністрації.   

Протягом 2014 року службою у справах дітей проводилася робота, 

спрямована на реалізацію пріоритетних завдань, визначених на рік, а саме: 

- реалізація державної політики з питань соціального захисту кожної 

дитини, подолання дитячої бездоглядності, безпритульності, попередження 

скоєння правопорушень; 

- координація зусиль місцевих органів виконавчої влади і органів 

місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм 

власності у вирішенні питань соціального захисту дітей та організації роботи, 

спрямованої на запобігання бездоглядності та правопорушень серед них; якісне 

здійснення заходів з соціального захисту дитини, що виключають випадки 

повторного влаштування дітей до закладів соціального захисту; 

- поширення сімейних форм виховання: усиновлення, встановлення опіки 

та піклування, створення дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей;  

- постійний контроль за умовами утримання та виховання дітей в сім’ях 

опікунів та піклувальників, прийомних сім’ях на території району; 

- зменшення кількості безпритульних та бездоглядних дітей, шляхом 

удосконалення механізму виявлення дітей зазначених категорій; дітей, які 

перебувають у складних сімейних умовах, та системи взаємодії служб у справах 

дітей, відділів кримінальної міліції у справах дітей, відділів і  закладів освіти, 

центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді щодо запобігання дитячій 

бездоглядності та безпритульності; 

- своєчасне виявлення сімей, які перебувають у складних життєвих 

обставинах, в яких виховуються діти; обстеження умов проживання дітей у 



  

таких сім’ях, надання їм всебічної допомоги; створення умов для повернення 

дитини до біологічної родини;  

- створення районного банку даних дітей соціально уразливих категорій 

(діти-сироти, діти, які перебувають у складних життєвих обставинах, діти, які 

зазнали насильства, діти, які постійно залишають місце постійного 

проживання); 

- здійснення контролю за  дотримання житлових і майнових прав дітей; 

- забезпечення належного контролю за змістом діяльності культурно-

розважальних, ігрових клубів, залів;  

- здійснення щомісячного взаємоінформування між службами у справах 

дітей, органами внутрішніх справ, освіти, сім’ї та молоді щодо дітей, які не 

навчаються, скоїли злочини, правопорушення, затримані за вживання 

наркотичних речовин, алкогольних напоїв, бродяжництво, жебракування, 

звільнених із закладів соціальної реабілітації, з місць позбавлення волі;  

 - посилення персональної відповідальності за вирішення відповідно до 

своєї компетенції питань, що порушуються у заявах і скаргах громадян, 

особливо їх найменш соціально захищених категорій, забезпечення 

безперешкодного прийому громадян, удосконалення рівня аналітичної роботи 

за наслідками розгляду  звернень; 

- постійне підвищення науково-методичного рівня працівників служби у 

справах дітей; 

Відповідно до визначених пріоритетних напрямків роботи служби у 

справах дітей, провідною ідеологією поступово становиться та, що сприяє не 

захисту дітей взагалі, а вирішенню проблем і захисту кожної конкретної 

дитини.  

Відповідно до діючого законодавства, основними завданнями служби у 

справах дітей є: 

- розроблення і здійснення самостійно або разом з відповідними органами 

виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, 

установами та організаціями незалежно від форми власності, громадськими 

організаціями заходів щодо захисту прав, свобод і законних інтересів дітей; 

- координація зусиль органів виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми 

власності у вирішенні питань соціального захисту дітей та організації роботи із 

запобігання дитячій бездоглядності; 

- забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки 

та піклування над дітьми, їх усиновлення; 

- ведення обліку дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлених, 

влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу; 

- надання органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, 

підприємствам, установам та організаціям незалежно від форми власності, 

громадським організаціям, громадянам практичної та методичної допомоги, 

консультацій з питань соціального захисту дітей. 

 

 

 



  

АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ СЛУЖБИ У СПРАВАХ ДІТЕЙ 

ЗА 2014 РІК: 

 Відповідно до Законів України «Про органи і служби у справах дітей та 

спеціальні установи для дітей», «Про забезпечення організаційно – правових 

умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування», служба у справах дітей повинна бути укомплектована 6 

працівниками, затверджено 5 штатних одиниць, працює 4 працівників, одна в 

декретній відпустці. 

 В сільських радах обов’язки уповноважених з захисту прав дітей 

покладені  на секретарів, директорів шкіл, землевпорядника  та інших.  Це 

дозволяє більш якісно здійснювати роботу по запобіганню дитячій 

бездоглядності та безпритульності, вести роботу щодо профілактики дитячої 

злочинності, обстеження сімей, які опинились в складних життєвих обставинах, 

на рівні кожної сільської ради. 

Відповідно до діючого законодавства, у складі  служби у справах дітей 

створені окремий підрозділ, сектор з питань опіки та піклування над дітьми-

сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, на який покладено 

функції щодо  безпосереднього ведення справ та координація діяльності 

стосовно дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.  

В районі нараховується 22 громадських комісій у справах дітей при 

виконкомах селищних та сільських рад. 

На обліку в службі у справах дітей перебуває 89дітей, із них: 32 дітей–

сиріт, 57 дітей, позбавлених батьківського піклування, 36 дітей, які проживають 

в сім’ях, які опинилися в складних життєвих обставинах. 

Службою у справах дітей протягом 2014 року були проведені групові 

заходи (лекції, бесіди, «круглі столи») з метою профілактики негативних явищ 

в підлітковому середовищі (тютюнопаління, вживання спиртних напоїв та 

наркотичних речовин, розповсюдження венеричних захворювань тощо), також 

проводяться постійно індивідуальні бесіди з дітьми девіантної поведінки та з 

дітьми які виховуються в сім’ях, які опинилися в складних життєвих 

обставинах. Надано адресну допомогу - 97, в тому числі: речову – 57,  

консультативну –40. 

У 2014 році продовжено роботу з подолання дитячої бездоглядності та 

безпритульності. Проведено 72 профілактичних рейдів «Діти вулиці», під час 

яких виявлено 8 дітей шкільного віку, учнів шкіл та ПТУ.  Всі виявлені діти 

були повернуті батькам. Протягом серпня-листопада 2014 року служба у 

справах дітей  здійснювала подальшу роботу щодо реалізації прав дітей на 

освіту, проведення заходів у рамках Всеукраїнського рейду «Урок», 

запобігання дитячій бездоглядності.  

 Особлива увага приділялася вивченню та аналізу умов проживання дітей 

в сім’ях, які опинилися в СЖО, малозабезпечених, багатодітних сім’ях, надано 

їм  гуманітарну, консультативну допомоги.  

 Протягом 2014 року відбулося чотири засідання районної Координаційної 

ради у справах дітей.  Протягом звітного періоду перевірки  щодо стану 

дотримання чинного законодавства про працю неповнолітніх  не було, так як 

неповнолітні на підприємстві не працюють.  



  

   З метою надання своєчасної допомоги неповнолітнім, що потребують 

працевлаштування, між службою у справах дітей та районним центром 

зайнятості підписано спільний план роботи, за яким центр зайнятості надає до 

служби відомості про вільні робочі місця, проводяться спільні заходи по 

працевлаштуванню неповнолітніх. 

 Для організації змістовного дозвілля та відпочинку дітей на території 

району працюють 16 закладів культури, 2 заклади спорту, БДЮТ, при яких 

працюють гуртки та секції, які задовольняють запити та інтереси дітей, працює 

музична школа. У цих закладах беруть участь 1240 дитина, з яких 21– це діти, 

які потребують підвищеної педагогічно уваги. 

 З метою безумовного виконання ст.22 Закону України «Про звернення 

громадян» затверджено графік прийому громадян. Начальник служби 

проводить прийом тричі на місяць, у тому числі 1 виїзний прийом. Протягом 

2014 року до служби у справах дітей звернулось 44 громадян на особистий 

прийом. Більшість звернень стосувалися питань соціального захисту, 

оздоровлення,  навчання дітей, а також конфліктних ситуацій у родинах, 

позбавлення батьківських прав. Звернення, які надходили до служби, 

розглядалися своєчасно з підготовкою кваліфікованих, професійних відповідей. 

Не зареєстровано жодної відмови у вирішенні проблем, з якими зверталися 

громадяни, що потребують соціального захисту та підтримки. 

 Протягом 2014 року службою у справах дітей здійснено перевірку 9 

навчальних закладів району з питання щодо профілактики злочинності серед 

дітей,здійснення делегованих повноважень, з питань додержання законодавства 

щодо попередження дитячої бездоглядності та попередження розповсюдження 

наркоманії і алкоголізму серед дітей, стан роботи з профілактики 

правопорушень, бездоглядності та безпритульності серед дітей, їх соціального 

захисту, залучення до навчання дітей, схильних до систематичних пропусків 

занять. 

 З метою забезпечення права дитини на сімейне виховання була проведена 

робота щодо влаштування в районі дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування до сімейних форм виховання: друкувалися статті в 

районній газеті «Маяк», розповсюджувалися буклети  щодо інформування та 

залучення населення району до створення прийомних сімей, дитячих будинків 

сімейного типу, усиновлення. 

 За результатами проведеної роботи до служби звернулося 2 сім’ї з 

бажанням до  влаштувати у вже існуючу  і взяти на виховання дітей-сиріт чи 

дітей, позбавлених батьківського піклування. 

Розпорядженням голови райдержадміністрації було довлаштовано  у   

одну прийомну   сім’ю, влаштовано одну дитину, позбавлену батьківського 

піклування з Жовтневого району м. Харкова, та одну дитину з  Богодухівського 

району  до влаштовано до   дитячого будинку сімейного типу. 

Сім’ї забезпечені соціальним супроводом спеціалістом районного центру 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. 

 

 

 

 



  

 

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОБОТИ СЛУЖБИ У СПРАВАХ ДІТЕЙ НА 

2014 РІК: 

          - збільшити кількість дітей, усиновлених громадянами України; 

- забезпечити дотримання місцевими органами влади принципів 

пріоритетності щодо сімейних форм влаштування дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування (під опіку (піклування), до дитячих 

будинків сімейного типу та прийомних сімей). 

- влаштовувати до прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу  

дітей із числа тих, що залишилися без батьківської опіки; 

- створити реєстр житла, закріпленого за дітьми-сиротами та дітьми, 

позбавленими батьківського піклування; 

- забезпечити 100% заповнення даних та їх постійне оновлення в 

Єдиному регіональному електронному банку даних дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, потенційних усиновителів та 

прийомних батьків і дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах; 

- своєчасно виявляти сім’ї, що перебувають у складних життєвих 

обставинах, в яких виховуються діти; обстежувати умови проживання дітей у 

таких сім’ях, надавати їм всебічну допомогу; створювати умови для повернення 

дитини до біологічної родини;  

- здійснювати постійний контроль за  дотримання житлових і майнових 

прав дітей; 

- забезпечити належний контроль за змістом діяльності культурно-

розважальних, ігрових клубів, залів;  

- посилити персональну відповідальність за вирішення,   відповідно до 

своєї компетенції, питань, що порушуються у заявах і скаргах громадян, 

особливо їх найменш соціально захищених категорій, забезпечити 

безперешкодний   прийом громадян, удосконалити рівень аналітичної роботи за 

наслідками розгляду  звернень; 

- постійно підвищувати науково-методичний рівень працівників служби у 

справах дітей; 

- реалізація державної політики з питань соціального захисту дітей, 

подолання дитячої бездоглядності, безпритульності, попередження скоєння 

правопорушень дітьми; 

- координувати зусилля місцевих органів виконавчої влади і органів 

місцевого самоврядування разом з підприємствами, установами , організаціями 

усіх форм власності, об’єднаннями громадян у вирішенні питань соціального 

захисту дітей та організації роботи, спрямованої на запобігання бездоглядності 

та правопорушень серед них; 

- здійснювати щомісячне взаємо інформування між службою у справах 

дітей, РЦСССДМ, органами внутрішніх справ, освіти, сім’ї та молоді щодо 

дітей, які не навчаються, скоїли злочини, правопорушення, затримані за 

вживання наркотичних речовин, алкогольних напоїв, бродяжництво, 

жебракування, звільнених із закладів соціальної реабілітації, з місць 

позбавлення волі; 

- продовжувати роботу щодо введення посад уповноважених у справах дітей 

у   виконавчих комітетах селищної та сільських рад. 



  

 

І. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ СЛУЖБИ У СПРАВАХ ДІТЕЙ 

 

 

Режим роботи  Початок роботи   8.00 

    Перерва на обід   12.00-12.45 

    Закінчення роботи  17.00 (п ятниця – 15.45) 

 

 

 

ІІ. ГРАФІК ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН   НАЧАЛЬНИКОМ   СЛУЖБИ У 

СПРАВАХ ДІТЕЙ 
№ 

п/п 
Посада 

Прізвище, ім’я, по 

батькові 
День прийому Місце знаходження, телефон 

1. 

Начальник служби у 

справах дітей 

районної державної 

адміністрації  

Галілей З.М.. 

Понеділок, 

1 та 4 

кожного 

місяця 

 8.00-12.00 

 2 четвер 

кожного 

місяця 

виїзний 

прийом 

 

ССД 

вул.Міліцейська,2 

  

тел. 3-41-42 

 

 

 

 

ІІІ. ЦИКЛОГРАМА ЩОМІСЯЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СЛУЖБИ У 

СПРАВАХ ДІТЕЙ 

 

Заходи Відповідальні Термін виконання 

1. Виїзди до сіл району Галілей   З.М. Один раз на тиждень 

 2.Оперативні наради Галілей З.М. Щопонеділка 

3..Наради з головами 

громадських комісій у 

справах дітей 

Галілей   З.М. Один раз на квартал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ІV.ТЕМАТИКА ЗАСІДАНЬ КООРДИНАЦІЙНОЇ РАДИ 

 

СЛУЖБИ У СПРАВАХ ДІТЕЙ 

 

№ п/п Питання, які розглядаються Термін 
Відповідальні 

 

4.1. 1.  Про  підсумки виконання місцевими 

органами влади ст. 6 Закону України « 

Про забезпечення організаційно – 

правових умов соціального захисту дітей – 

сиріт, та дітей, позбавлених батьківського 

піклування.  

2.  Про стан виконання в 2014 році 

Загальнодержавної програми 

«Національний план дій щодо реалізації 

Конвенції ООН про права дитини». 

3. Затвердження перспективного                                                  

плану роботи координаційної  

ради у справах дітей на 2015 рік. 

І квартал Галілей З.М. 

  

 

 

 Галілей  З.М. 

 

 

 

 

 

Галілей З.М. 

4.2. 1.  Про стан дотримання законодавства в 

районі, регламентуючого захист прав і 

законних інтересів дітей. 

2.  Про стан взаємодії Богодухівського РВ 

ГУ МВС України в харківській області та 

служби у справах дітей районної 

державної адміністрації щодо 

попередження злочинності серед 

неповнолітніх.  

ІІ квартал    

Шевченко О.П. 

Починок Н.П. 

 

  

 

   

4.3.  Про стан роботи служби у справах дітей 

райдержадміністрації з питань 

забезпечення реалізації прав дітей на 

освіту, проведення Всеукраїнського рейду 

«Урок» та заходи щодо підвищення 

ефективності профілактичних рейдів.          

         2. Про підсумки роботи з дітьми, які 

виховуються в сім’ях, що опинилися в  

складних життєвих обставинах  

 

 

ІІІ 

квартал 

Галілей З.М. 

 Починок Н.П. 

  

Уповноважені  з 

прав дітей 

селищної та 

сільських рад. 

4.4. 1.  Про результативність роботи щодо 

влаштування дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування до 

прийомних сімей та дитячих будинків 

сімейного типу на території району 

 
  
  

.  

ІV 

квартал 

 Починок Н.П. 

Селищні та сільські 

голови 

 

 

 

 

 



  

2. Про виконання вимог закону України 

«Про попередження насильства в сім’ї». 

 

 Починок Н.П. 

  

 

 

 

 

V. ОСНОВНІ ЗАХОДИ СЛУЖБИ У СПРАВАХ ДІТЕЙ 

 
Назва питання Дата проведен 

ня 

Готують 

матеріали 

Відповідальний за 

підготовку питання 

1.Питання для розгляду в робочому  

порядку: 

- підготовка проектів розпоряджень 

на створення прийомних сімей та 

влаштування дітей на виховання в 

прийомні сім’ї; 

- вивчення питань роботи ССД з 

наступним інформуванням 

керівництва РДА; 

- про стан справ щодо запобігання 

жебрацтва, бродяжництва та 

бездоглядності серед дітей; 

- про оздоровлення дітей облікової 

категорії. 

Протягом 

року 

 

Шевченко 

О.П. 

Мірошник 

В.П. 

Починок 

Н.П. З.М. Галілей 

 

2.Вивчення роботи селищної та 

сільських рад: 

- участь у проведенні комплексних 

перевірок роботи виконкомів 

селищної та сільських рад   

- перевірка  громадських комісій у 

справах дітей селищної та сільських 

рад. 

Протягом 

року 

 

 

 

 

 

  

З.М. Галілей 

 

З.М. Галілей 

3.Контроль за виконанням 

документів: 

- спільні заходи щодо профілактики 

правопорушень та злочинності в 

Богодухівському районі; 

- рішень Координаційної ради у 

справах  дітей  

- Закону «Про охорону дитинства» 

від 26.04.2001 № 2402-ш; 

- Постанови Кабінету Міністрів 

України №866 від 24.09.2008р. 

«Питання діяльності органів опіки та 

піклування пов’язаної із захистом 

прав дитини»; 

Щоквар- 

тально 

Шевченко 

О.П. 

Мірошник 

В.П. 

Починок 

Н.П. 

З.М. Галілей 

 



  

- Постанова КМУ№905 від 

08.10.2008р. «Про затвердження 

порядку впровадження діяльності з 

усиновлення та здійснення нагляду 

за дотриманням прав усиновлення 

дітей». 

4.Організаційна робота та 

здійснення методичної та практичної 

допомоги селищної та сільським 

радам: 

- забезпечення взаємодії всіх 

структурних підрозділів, причетних 

до проблем дитинства з метою 

запобігання правопорушень, 

злочинності, дитячої бездоглядності, 

охорони їх прав, свобод і законних 

інтересів; 

- надання методичної допомоги 

громадським комісіям у справах 

дітей при селищній та сільських 

радах; 

- надання допомоги соціальним 

інспекторам з питань захисту прав 

дітей та молоді. 

Протягом 

року 

З.М. Галілей З.М. Галілей 

5. Наради, семінари, навчання голів 

громадських комісій та 

Координаційних рад у справах дітей 

селищної та сільських рад. 

Протягом 

року 

Шевченко 

О.П. 

Мірошник 

В.П. 

Починок 

Н.П. 

З.М. Галілей 

 

6. Засідання Координаційної ради у 

справах дітей. 

Щоквар-

тально  

З.М. Галілей 

Починок 

Н.П. 

З.М. Галілей 

 

9.Інші заходи: 

- здійснення рейдів-перевірок; 

а) в місця масового відпочинку 

молоді; 

б) “Діти вулиці”, “Вокзал”, 

”Підліток”; 

в) Всеукраїнського рейду “Урок”; 

г) в   сім’ї,  які опинилися в складних 

життєвих обставинах.  

 

 

щомісячно 

 

щомісячно 

 

вересень-

жовтень 

  

Мірошник 

В.П. 

Починок 

Н.П. 

З.М. Галілей 

  

10. Проведення перевірок  загально-

освітніх та  закладів на території 

району з метою здійснення 

контролю за організацією виховної 

роботи в цих закладах. 

Протягом 

року 

З.М. Галілей 

Шевченко 

О.П. 

Починок 

Н.П. 

З.М. Галілей 

 



  

 

УI. РОБОТА СЛУЖБИ У СПРАВАХ ДІТЕЙ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ У СФЕРІ ВИКОНАННЯ ЗАКОНУ УКРАЇНИ 

„ПРО ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯН” 

 

№ 

пп 

Заходи Термін 

виконання 

Відповідальний 

1 Організація  прийому громадян 

начальником служби у справах 

дітей. 

За графіком З.М. Галілей 

 

2 Своєчасний якісний розгляд 

звернень громадян з питань 

соціального захисту дітей. 

У визначені 

терміни 

З.М. Галілей 

3 Проведення якісного аналізу 

звернень громадян, які надходять 

до служби у справах дітей. 

Щоквартально З.М. Галілей 

 

 

 

VII.ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ СЛУЖБИ У СФЕРІ ЗАХИСТУ ПРАВ, 

СВОБОД ТА ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ ДІТЕЙ 

Напрямки роботи Заходи по виконанню Відповідаль

ні  

Координація зусиль 

органів виконавчої 

влади, органів 

місцевого 

самоврядування, 

щодо роботи з 

попередження 

правопорушень, 

злочинності, 

бездоглядності та 

безпритульності 

серед дітей  

1. Вивчення ефективності роботи 

уповноважених з прав дітей при сільських 

та селищних радах. 

  

2.  Стан роботи зі здійснення моніторингу 

результативності виконання спільних планів 

роботи з попередження правопорушень, 

злочинності, бездоглядності та 

безпритульності серед дітей.  

 Галілей З.М 

Шевченко 

О.П.   

Мірошник 

В.П. 

Починок           

     Н.П. 

Координація роботи 

органів виконавчої 

влади, органів 

місцевого 

самоврядування, 

щодо проведення 

рейдів “Вулиця”, 

“Вокзал”, 

“Підліток”. 

1. Участь у проведенні профілактичних 

заходів „Діти вулиці”. 

2. Аналіз графіків проведення 

профілактичних рейдів „Діти вулиці” 

 

3. Підготовка інформації щодо проведення 

рейдів “Вулиця”, “Вокзал”, “Підліток” для 

ЗМІ 

 

 Галілей 

З.М. 

Шевченко 

О.П.   

Мірошник 

В.П. 

Починок           

     Н.П. 



  

Координація 

роботи органів 

виконавчої влади, 

органів місцевого 

самоврядування, 

щодо профілактики 

злочинності.  

1. Проведення щомісячного аналізу стану 

злочинності серед дітей в Богодухівському 

районі. 

2. Щоденний моніторинг скоєння тяжких 

злочинів над дітьми. 

4. Аналіз оперативної інформації щодо 

випадків злочинів, направлених проти 

життя, здоров’я та гідності людини, які 

скоєні за участю дітей. 

Галілей З.М. 

Починок 

Н.П. 

 

 

Координація 

роботи органів 

виконавчої влади, 

органів місцевого 

самоврядування 

щодо ведення 

обліку дітей, які 

опинились у 

складних життєвих 

обставинах. 

1. Здійснення контролю за своєчасним 

обстеженням виконкомами селищної та 

сільських рад умов проживання та 

виховання дітей у сім'ях, які опинились у 

складних життєвих обставинах. 

2. Аналіз та вивчення результативності 

роботи органів виконавчої влади та органів 

місцевого самоврядування щодо захисту 

прав та свобод дітей, що проживають у 

сім’ях, які опинилися в складних життєвих 

обставинах, надання їм всебічної допомоги. 

3. Підготовка інформації про роботу органів 

виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування щодо захисту прав та 

свобод дітей, що проживають у сім’ях, які 

опинилися в складних життєвих обставина 

для ЗМІ. 

 Галілей    

З.М. 

Шевченко 

О.П.   

Мірошник 

В.П. 

Починок           

     Н.П. 

Координація 

роботи органів 

виконавчої влади, 

органів місцевого 

самоврядування 

щодо захисту 

житлових та 

майнових прав 

дітей. 

1. Створення Реєстру житла та майна дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування. 

2. Здійснення контролю за закріпленням 

органами опіки та піклування житла та 

майна за дітьми. 

3. Винесення до розгляду на нараді з 

уповноваженими зі справ дітей селищної та 

сільських рад питання щодо захисту 

житлових та майнових прав дітей. 

 Галілей  

З.М. 

Шевченко 

О.П.   

Мірошник 

В.П. 

Починок           

     Н.П. 

Координація 

роботи органів 

виконавчої влади, 

органів місцевого 

самоврядування 

щодо здійснення 

контролю за 

організацією 

виховної роботи в 

загальноосвітніх і 

позашкільних 

1. Аналіз роботи з  захисту прав дітей в 

частині здобуття позашкільної освіти та 

залучення до гурткової роботи дітей, які 

перебувають на обліку служби у справах 

дітей.  

2. Аналіз роботи щодо попередження 

жорстокого поводження з дітьми 

3. Підготовка інформації щодо захисту прав 

дітей в частині здобуття позашкільної 

освіти та залучення до гурткової роботи 

дітей, які перебувають на обліку служби у 

 Галілей  

З.М. 

Шевченко 

О.П.   

Мірошник 

В.П. 

Починок           

     Н.П. 



  

навчальних 

закладах, за місцем 

проживання дітей. 

справах дітей, здійснення контролю за 

організацією виховної роботи в 

загальноосвітніх і позашкільних навчальних 

закладах, за місцем проживання дітей  для 

ЗМІ 

Координація роботи 

органів виконавчої 

влади, органів 

місцевого 

самоврядування 

щодо  проведення 

правової освіти 

серед дітей з метою 

запобігання 

правопорушенням. 

1. Здійснення контролю за станом 

виконання пунктів Програми правової 

освіти, які відносяться до компетенції 

служби у справах дітей. 

2. Проведення заходів з виконання Указу 

Президента України «Про Всеукраїнський 

тиждень прав» 

  Галілей 

З.М. 

Шевченко 

О.П.   

Мірошник 

В.П. 

Починок           

     Н.П. 

Координація 

роботи органів 

виконавчої влади, 

органів місцевого 

самоврядування 

щодо захисту прав 

та законних 

інтересів дітей у 

судах загальної 

юрисдикції, 

господарського 

суду, Харківського 

апеляційного 

господарського 

суду, окружного 

адміністративного 

суду та 

апеляційного 

адміністративного 

суду. 

1. Аналіз інформації про справи, які 

перебувають на розгляді суду щодо 

встановлення юридичного статусу дитини-

сироти чи дитини, позбавленої 

батьківського піклування. 

2. Аналіз інформації щодо судових справ 

про здійснення усиновлення дітей 

громадянами України та громадянами 

інших держав. 

  Галілей 

З.М. 

Шевченко 

О.П.   

Мірошник 

В.П. 

Починок           

     Н.П. 



  

Координація роботи 

органів виконавчої 

влади, органів 

місцевого 

самоврядування 

щодо здійснення 

контролю 

виконання 

законодавства 

України про працю 

неповнолітніх 

1. Забезпечення проведення спільної 

перевірки службами у справах дітей 

районних державних адміністрацій та 

інспекціями праці по контролю за 

додержанням законодавства про працю 

неповнолітніх на підприємствах району усіх 

форм власності. 

2. Здійснення контролю щодо ефективності  

забезпечення працевлаштуванням дітей 

4. Підготовка інформації щодо здійснення 

контролю виконання законодавства України 

про працю дітей для ЗМІ. 

  Галілей 

З.М. 

Шевченко 

О.П.   

Мірошник 

В.П. 

Починок           

     Н.П. 

Координація та 

контроль роботи 

органів виконавчої 

влади, органів 

місцевого 

самоврядування 

щодо попередження 

випадків насилля над 

дітьми в сім’ях 

1. Аналіз інформації про випадки жорстокого 

поводження з дітьми. 

  

2.. Підготовка інформації щодо попередження 

випадків насилля над дітьми в сім’ях для ЗМІ. 

Галілей З.М. 

 

 

Координація роботи 

служби у справах 

дітей   з питань 

виконання заходів 

щодо оздоровлення 

та відпочинку дітей-

сиріт та дітей, 

позбавлених 

батьківського 

піклування, дітей які 

опинилися в 

складних життєвих 

обставинах, дітей, 

які самовільно 

залишають місце 

постійного 

проживання та дітей, 

які зазнали 

жорстокого 

поводження. 

1. Складання прогнозованих показників 

оздоровлення дітей, що перебувають на 

обліку служби у справах дітей. 

2. Контроль умов оздоровлення та 

відпочинку дітей. 

 

Галілей З.М. 

 

Координація роботи 

органів виконавчої 

влади, органів 

місцевого 

самоврядування 

1. Проведення в районі Всеукраїнського 

рейду „Урок”. 

2. Підготовка інформації щодо проведення в 

районі Всеукраїнського рейду „Урок” для 

ЗМІ 

Галілей З.М. 

Починок 

Н.П. 



  

щодо здійснення 

контролю за 

виконанням 

законодавства 

України в сфері 

здобуття дітьми 

загальнообов’язкової 

середньої освіти. 

VIII. ОСНОВНІ ЗАХОДИ СЕКТОРУ З ПИТАНЬ ОПІКИ ТА 

ПІКЛУВАННЯ НАД ДІТЬМИ-СИРОТАМИ ТА ДІТЬМИ, 

ПОЗБАВЛЕНИМИ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ СЛУЖБИ У 

СПРАВАХ ДІТЕЙ 
Термін 

проведенн

я 

Назва заходу Відповідальний 

Протягом 

року 

Здійснення заходів з підтримки національного 

усиновлення та інших форм сімейного виховання 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування. 

Галілей З.М. 

Шевченко О.П. 

Протягом 

року 

Вивчення умов утримання та виховання дітей у 

прийомних сім’ях. 

Шевченко О.П. 

Протягом 

року 

Ведення та оновлення даних Єдиного 

електронного банку даних дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, 

потенційних усиновителів, опікунів, 

піклувальників. 

Шевченко О.П. 

Мірошник В.П. 

Лютий Проведення наради з начальником служби у 

справах дітей з питань: 

 

 

Квітень Аналіз стану виконання наказу Міністерства 

України у справах сім ї, молоді та спорту № 104 « 

Про затвердження форм оперативних даних та 

кількісних показників про дітей – сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування». 

  Галілей З.М. 

Мірошник В.П 

Травень Про виконання постанови Кабінету Міністрів 

України від 08.10.2008 року № 905 « Про 

затвердження Порядку провадження діяльності з 

усиновлення та здійснення нагляду за 

дотриманням прав усиновлених дітей» ( із 

змінами).  

Галілей З.М. 

Шевченко О.П. 

Серпень  Нарада з начальником служби у справах дітей « 

Про відзначення Дня усиновлення» ( Указ 

Президента України від 27.11.2008 р. № 

1088/20080 

Галілей З.М. 

Шевченко О.П. 

Листопад  Проведення заходів до Всесвітнього Дня дітей Галілей З.М. 

Шевченко О.П. 

Грудень Про підсумки роботи з визначення правового   Галілей З.М. 



  

статусу дітей, які залишилися без батьківського 

піклування . 

Шевченко О.П. 

Грудень Про проведення новорічних і різдвяних свят за 

участю дітей, які перебувають на обліку служби у 

справах дітей 

 Галілей З.М. 

Шевченко О.П. 

Починок Н.П. 

Мірошник В.П. 

Протягом 

року 

Вивчення роботи громадських комісій органів 

опіки та піклування при виконкомах селищної та 

сільських рад району з захисту прав дитини.  

Галілей З.М. 

Шевченко О.П. 

 
 

 

Начальник служби                                                                        З.М. Галілей  


