
Більшівцівська селищна  рада

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Рішення

від 15.12. 2022 року  № 299
смт. Більшівці

Про затвердження звіту роботи служби
у справах дітей Більшівцівської селищної ради
за 2022 рік

Відповідно до ст. 11, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», ст. 4 Закону України «Про органи і служби у справах дітей та
спеціальні установи для дітей», ст. 11, ст. 12 Закону України «Про
забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт
та дітей, позбавлених батьківського піклування», Порядку провадження
органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав
дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24
вересня 2008 року № 866, керуючись Постановою Кабінету Міністрів
України від 11 березня 2022 року №252 «Деякі питання формування та
виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану», виконавчий
комітет вирішив:

1. Затвердити звіт про роботу служби у справах дітей Більшівцівської
селищної ради за 2022 рік (додаток 1).
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника
селищного голови Бойчук Марію Григорівну.

Селищний голова                                                    Василь САНОЦЬКИЙ



Додаток 1
до рішення виконавчого комітету
Більшівцівської селищної ради

Від 15.12.2022 №299

Служба у справах дітей Більшівцівської селищної ради утворена
відповідно до рішення сесії Більшівцівської селищної ради від 20.04.2021
року № 802 «Про створення служби у справах дітей Більшівцівської
селищної ради та затвердження Положення, структури та штатної
чисельності, має статус юридичної особи. Штатна чисельність служби
складає 2 штатні одиниці, фактично зайнятих – 1.

Протягом звітного періоду робота служби була спрямована на:
- реалізацію 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»;
- постанов Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 866
«Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом
прав дитини» (із змінами), «Про забезпечення соціального захисту дітей,



які перебувають у складних життєвих обставинах» від 1 червня 2020р.
№585, розпоряджень;
- рішень та доручень селищного голови,  та наступних завдань:
- реалізація державної політики з питань соціального захисту дітей,
запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності;
- забезпечення соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування;
- формування громадської думки щодо поліпшення становища дітей,
сприяння розвитку сімейних форм виховання дітей;
- забезпечення дотримання принципів пріоритетності сімейних форм
влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
- здійснення постійного контролю за дотриманням житлових та майнових
прав дітей;
- своєчасне виявлення сімей з дітьми, що перебувають у складних
життєвих обставинах, надання їм всебічної допомоги та створення умов
для повернення дітей до біологічної родини;
- забезпечення систематичного прийому громадян;
- забезпечення об’єктивного та своєчасного розгляду заяв, пропозицій та
скарг громадян.
На території громади віком від 0 до 18 років проживають1142 дитини;
Станом на 01.12.2022 на первинному обліку служби перебувають 3 дітей,
та 1 дитина , яка прибула з іншої території та проживає на території
селищної ради, діти виховуються у  сім'ях опікунів. 3 дітей має статус
дитини-сироти, 1 дитина – статус дитини, позбавленої батьківського
піклування. Також 1 дитина є дитиною з числа осіб дітей сиріт та дітей
позбавлених батьківського піклування, яка при досягненні повноліття
отримала одноразову матеріальну допомогу в розмірі 1810гн. Відповідно
до Постанови КМУ № 823 від 25.08.2005р.
Служба у справах дітей в межах своєї компетенції забезпечує ведення
єдиного електронного банку даних про дітей – сиріт, дітей позбавлених
батьківського піклування.
За звітний період в.о. начальника служби у справах дітей відвідано всі
сім'ї, в яких діти перебувають під опікою, та за результатами складено
акти обстеження умов проживання підопічних дітей.

На контролі - питання оздоровлення дітей, але із ситуацією, яка
відбувається в Україні, опікуни відмовилися відпускати дітей на
оздоровлення.
Протягом року всі категорійні діти були охоплені увагою.

Діти, які потрапили у складні життєві обставини.
На території громади проживають 5 дітей, які потрапили у складні
життєві обставини (далі СЖО). Ці сім'ї перебувають під постійним



контролем старост населених пунктів громади, служби у справах дітей.
Систематичне відвідування цих сімей, надання їм допомоги (продуктові
набори,) дає можливість підтримувати їх та тримати на контролі. Також
є 5 сімей в них 15 дітей, які попали в поле зору службі у справах дітей.
Вся робота з неблагополучними сім'ями проводилась так, щоб допомогти
батькам вийти з зони ризику та зберегти для дитини можливість зростати
та виховуватись у біологічних родинах, на зменшення кількості дітей, які
перебувають поза сімейним оточенням, створення умов для виховання
відповідального батьківства. Саме тому основним напрямком роботи
служби у справах дітей є вчасне виявлення таких сімей та проведення з
ними відповідної профілактично-виховної роботи.

Протягом року проведено обстеження житлово-побутових умов
проживання 5 сімей, що потрапили в поле зору служби у справах дітей.
Під час відвідування сімей їм надається інформаційна, правова,
гуманітарна допомога у подоланні складних життєвих обставин, які
склалися в їх сім’ях, в тому числі повернення дітей до навчальних
закладів, надання допомоги батькам у працевлаштуванні, а за
необхідності - влаштування дітей до закладів соціального захисту.

У разі, коли проведена робота не дає позитивних результатів,
службою у справах дітей, порушується клопотання про притягнення
батьків до адміністративної відповідальності відповідно до ст.184 КпАП,
питання ухиляння батьків від виконання батьківських обов’язків
виноситься на засідання комісії.

Заклади інституційного догляду.
З Більшівцівської громади в закладах інституційного догляду навчаються
7 дітей, зокрема:
· Комунальний заклад « Рогатинська спеціальна школа Івано-
Франківської обласної ради» – 5 дітей. З них 2 дітей знаходяться на
обліку у служби, як діти СЖО;
· комунальний заклад «Фізико – технічний ліцей - інтернат Івано-
франківської обласної ради» - 1 дитина;
· комунальний заклад «Калуська спеціальна школа Івано-
Франківської обласної ради» - 1 дитина.

Служба у справах дітей проводила відповідну роботу по
попередженню домашнього насильства. На сайті Більшівцівської ТГ на
сторінці служби у справах дітей висвітлювалися інформаційні матеріали
куди звертатися у разі наявних фактів жорстокого поводження з дітьми та
можливості отримання належної допомоги. Листівки, пам’ятки, буклети
розповсюджувалися у освітніх закладах, місцях відпочинку молоді,
організаціях, установах.



Долучалися до участі у Всеукраїнській акції «16 днів проти насильства».
У приміщенні селищної ради був організований круглий стіл на тему:
Відкриття акції «16 днів проти насильства» , також з даного питання, у
всіх освітніх закладах - тематичні виставки та проводилися інші заходи.
На старостати, в освітні заклади, заклади культури та охорони здоров’я
службою у справах дітей були надані інформаційні матеріали з питання
попередження насильства.
Протягом 2022 року службою у справах дітей забезпечено організацію та
проведення 3 засідання комісії з питань захисту прав дитини на яких
розглянуто 7 питань, пов’язаних із захистом прав та законних інтересів
дітей, зокрема:
- взяття дітей на облік як таких, що перебувають в складних життєвих
обставинах;
- надання згоди на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства на
ім’я неповнолітньої дитини;
- розгляд звітів опікунів за 2021рік;
- розгляд індивідуальних планів соціального захисту дитини, яка
перебуває у складних життєвих обставинах, дитини, яка залишилася без
батьківського піклування, дитини-сироти, дитини позбавленої
батьківського піклування;
- розгляд отриманих повідомлень від закладів у яких діти влаштовані на
цілодобове перебування;
- про надання згоди на дарування 1/2частки нерухомого майна в якому
зареєстрована малолітня дитина.

За результатами прийнятих рішень службою у справах дітей
підготовлено 4 проекти рішень на засідання виконавчого комітету
Більшівцівської селищної ради. На засідання комісії запрошувалися
особи, чиї заяви та звернення розглядалися.
За сприяння селищного голови кожна дитина-сирота та дитина,

позбавлена батьківського піклування, а також діти, які перебувають в
СЖО, діти напівсироти отримали натуральну допомогу.
З метою інформування громадськості про діяльність служби у справах
дітей Більшівцівської селищної ради систематично розміщуються та
поширюються дописи на офіційному сайті Більшівцівської
селищної ради та сторінці соціальної мережі Facebook.

Т.в.о.начальника
служби у справах дітей                                                 Оксана ШКАБРІЙ


