
              Звіт про роботу служби у справах дітей 

      Оболонської районної  в місті Києві державної адміністрації 

         за  ІІ квартал  2017 року. 

  

 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”, 

на Службу у справах дітей покладені обов’язки щодо реалізації державної 

політики  з питань соціально-правового захисту дітей, координацію зусиль 

місцевих органів виконавчої влади,  підприємств, установ та організацій усіх 

форм власності, у  вирішенні  питань соціально-правового захисту дітей, 

організацію роботи щодо запобігання дитячої бездоглядності і безпритульності, 

забезпечення дотримання вимог законодавства з питань встановлення опіки чи 

піклування над дітьми, їх усиновлення, влаштування до дитячих будинків 

сімейного типу, прийомних сімей, а також, участь у розгляді судових справ щодо 

захисту прав та інтересів дітей.   

Причинами дитячої бездоглядності та безпритульності є погіршення 

матеріального благополуччя значної частини населення, збільшення чисельності 

непрацюючих батьків, експлуатація дитячої праці з боку дорослих, зокрема, 

втягнення у жебракування, крадіжки, зниження відповідальності батьків за 

виховання дітей, загострення конфліктів між батьками та дітьми,  тощо. 

Переважна більшість безпритульних дітей походить з сімей, коли рідні 

батьки розлучені і проживають окремо, або хтось із батьків відбуває покарання, 

економічно неспроможних, де рівень доходів є низьким, нерідко, з поганими 

житловими умовами, де батьки ведуть асоціальний спосіб життя, зловживають 

алкоголем, наркотиками, мають проблеми із законом. 

Саме тому основним напрямком роботи Служби у справах дітей є вчасне 

виявлення таких сімей та проведення з ними відповідної  профілактично-

виховної роботи, спрямованої на збереження для дитини її біологічної родини. 

З метою виявлення бездоглядних дітей, службою у справах дітей, спільно 

з сектором ювенальної превенції відділу превенції у справах дітей Оболонського 

районного управління поліції Національної поліції України в місті Києві, 

центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, управлінням освіти, 

протягом 6 місяців  2017 року проведено 13 рейдів  «Діти вулиці» і 7 рейдів по 

комп’ютерних клубах та розважальних закладах, здійснено 8 перевірок 

комп'ютерних клубів. 

 Під час проведення рейдів, в одному із закладів торгівлі  було виявлено 1 

дитину, яка перебувала в закладі під час  навчального процесу, яку було 

влаштовано до Центру соціально-психологічної реабілітації №1. З матір'ю 

дитини була проведена профілактично-виховна бесіда, щодо недопущення 

порушення навчального процесу та попереджено про відповідальність.   

       Станом на 30.06.2017 року на профілактичному обліку Служби перебуває   

37 сімей,  в яких  виховується 59 дитини, які опинились у складних життєвих 

обставинах. З них: 

  -  батьки  ухилялися від виконання батьківських обов’язків –  41 дитина; 



  -  зазнали насильства в сім’ї – 9 дітей; 

   - систематично самовільно залишали місце постійного проживання –                      

6 дітей; 

        - діти-переселенці з зони АТО — 3 дітей. 

З метою покращення ситуації у сім’ї, відновлення її виховних функцій, 

Службою у справах дітей здійснено  170 обстежень житлово-побутових умов 

проживання дітей, вищезазначеної категорії. З батьками проведено 

профілактично-виховні бесіди щодо створення належних умов для проживання 

та виховання дітей. Їх попереджено про відповідальність за неналежне виконання 

своїх батьківських обов’язків. 

За результатами проведеної спільної роботи, разом з сектором ювенальної 

превенції відділу превенції у справах дітей Оболонського районного управління 

поліції Національної поліції України в місті Києві, центром соціальних служб для 

сім'ї, дітей та молоді, протягом  6 місяців 2017  року було знято з обліку 33 дитини   

(17 сімей ), але, разом з тим, поставлено на облік 29  дітей  (18 сімей). 

     Для подолання причин і наслідків неблагополуччя, службою у справах 

дітей  передано до центру соціальних служб  для сім’ї, дітей та молоді                      

29 дітей (19 сімей) зазначеної категорії, з метою здійснення соціального 

супроводу сімей, які перебувають на профілактичному обліку Служби. За 

інформацією Центру - взято під соціальний супровід 10 дітей  (7 сімей),                     

19  дітей  (12 сімей)  перебувають у форматі клієнта. 

У разі, коли проведена робота не дає позитивних результатів, Службою у 

справах дітей, порушується клопотання перед органами внутрішніх справ, про 

притягнення цих батьків до адміністративної відповідальності  за ст.184 КпАП. 

Так, за звітний період до сектору ювенальної превенції відділу превенції у 

справах дітей Оболонського районного управління поліції Національної поліції 

України в місті Києві було направлено 21 таке клопотання. З  них:  8 задоволено, 

з іншими батьками проводиться відповідна профілактично-виховна робота. 

Коли в результаті спільної роботи вичерпано можливості покращити 

становище дитини в біологічній сім’ї, службою у справах дітей готуються 

матеріали до суду про позбавлення цих батьків батьківських прав відносно  їхніх 

дітей. 

Протягом 6 місяців 2017 року до Оболонського районного суду  м. Києва  

було подано 7 позовних заяв  про позбавлення батьківських прав батьків, які не 

виконують свої батьківські обов'язки та 1 відібрання без позбавлення 

батьківських прав. Одна справа розглянута, 7 перебувають на розгляді. 

З метою формування у дітей правової культури, надання інформаційно-

правової допомоги дітям та їх батькам, Служба у справах дітей координує роботу 

щодо проведення заходів з правової освіти. 

      В школах району, за 6 місяців 2017 року сектором ювенальної превенції 

відділу превенції у справах дітей Оболонського районного управління поліції 

Національної поліції України в місті Києві, Київською місцевою прокуратурою 

№5  та  суддями Оболонського районного суду  м. Києва, згідно затверджених 

графіків, проводились лекції для учнів на теми: „Кримінальна відповідальність 

неповнолітніх” та „Адміністративні правопорушення, адміністративна 



відповідальність», "Діти мають не тільки права, а й обов'язки”. Всього лекціями 

охоплено 90 учнів. 

     З метою профілактики правопорушень та шкідливих звичок, за участю 

працівників Служби, в школах району було проведено 3 засідання Ради  

профілактики,  на якому  було заслухано 12 учнів,  які схильні до правопорушень 

та негативних звичок. Учнів та їх батьків попереджено про відповідальність, 

згідно чинного законодавства України, за  вчинення правопорушень  та 

недопущення шкідливих звичок серед неповнолітніх. 

        Крім того, протягом 6 місяців 2017 року, була проведена індивідуальна 

профілактична робота з  43 учнями, які порушували навчально-виховний процес, 

пропускали заняття в школах без поважних причин, скоювали на території 

навчальних закладів хуліганські вчинки, а також схильні до бродяжництва та 

жебракування. 

        Спеціалісти Служби, протягом 6 місяців  2017 року, взяли участь у розгляді                 

373 судові  справи  (408 засідань), з них: по 73 справах   (78 засідань)  щодо  

позбавлення  батьків батьківських прав,  по 19 справах (24 засідання) щодо 

визначення місця проживання дитини, по  24 справах (28 засідань) – про  

усунення перешкод у спілкуванні з дитиною, по 10 справах ( 10 засідань) - виїзд 

дитини за кордон без дозволу одного з батьків, по 2 справах  (2 засідання) — 

визнання батьківства, по 3 справах  (3 засідання) — визначення способів участі 

баби у виховані онуки, по 4 справах  (7 засідань) - по кримінальним 

провадженням,    по  229 справах  (245 засідань) справ щодо захисту житлових та 

майнових прав дітей  (за позовом одного з батьків), установ та організацій, інші 

справи, по 9 справах  (11 засідань) - пов'язані з захистом прав та інтересів дітей.   

 Служба у справах дітей  бере  участь у  засіданнях Дорадчого органу 

Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації, щодо координації 

зусиль між суб’єктами соціальної роботи з сім’ями, які опинилися у складних 

життєвих обставинах. Протягом звітного періоду відбулося 3 засідання 

Дорадчого органу. 

  Працівниками Служби ведеться профілактично-виховна робота з                        

7  неповнолітніми, які схильні до вчинення правопорушень,  скоєння злочинів,   

засуджених судами за скоєння злочинів та звільнених на підставі ст. 75 КК 

України від відбуття призначеного покарання з випробувальним терміном, 

амністовані, повернуті з місць позбавлення волі, виховно–трудових колоній, 

передані судом для примусового виховання батькам. 

     Станом на 30.06.2017 року, на обліку Служби  перебуває 6 дітей, схильних 

до бродяжництва та жебракування. З ними та їх батьками постійно проводиться 

профілактично-виховна робота, спрямована на формування  у їх свідомості  

навичок  здорового способу життя. 

    З метою  забезпечення  реалізації прав дитини на  охорону здоров`я, освіту, 

соціальний захист, сімейне виховання та всебічний розвиток,  в районі працює 

Комісія з питань захисту прав дитини Оболонської районної в місті Києві 

державної адміністрації. 

         Протягом 6 місяців 2017  року службою у справах дітей було організовано 

та проведено 13 засідань Комісії з питань захисту прав дитини, під час яких було  



розглянуто 428 питань  захисту законних прав та інтересів дітей, з них: 104 - щодо 

захисту  житлових та майнових прав дітей, 42  - щодо участі батька (матері) у 

вихованні дітей,  5 - визначення місця проживання дитини, 15 - призначення 

опіки, 1-звільнення від обов'язків опікуна, 42 – про доцільність позбавлення 

батьків, або одного з батьків батьківських прав, 6 - затвердження звітів 

прийомних сімей, дитячого будинку сімейного типу 2016 рік, 12 — закриття 

соціального супроводу, 7 - відкриття соціального супроводу, 1 функціонування 

патронатної сім'ї, 1- влаштування дітей до патронатної сім'ї, 6 - цільове 

використання аліментів, 2 - зміна прізвища дитини, 9- листи за запити державних 

установ,   11 - інших питань, пов'язаних із захистом законних прав та інтересів 

дітей, затверджено  164 -  індивідуальних  планів. 

    Працівниками Служби проведено 35  обстежень житлово-побутових умов 

проживання дітей за заявою одного з батьків, з питань участі батьків у вихованні 

дітей, визначення місця проживання дитини та позбавлення одного з батьків, 

який ухиляється від виконання своїх батьківських обов’язків,  батьківських прав. 

     Станом на 30.06.2017  року,  в районі зареєстровано 279  дітей-сиріт   та 

дітей, позбавлених батьківського піклування; з них 103 дитини-сирти та                          

175 дітей, позбавлених батьківського піклування, 1 дитина, без встановленого 

статусу.  В сім'ях опікунів та піклувальників виховується 237 дитини-сироти та 

діти, позбавлені батьківського піклування. В державних дитячих установах 

утримується 21 дитина, в ДБСТ та прийомних сім'ях — 17 дітей, відносно 1 

дитини  вирішується питання щодо її влаштування. 

    Протягом  6 місяців 2017 року на облік служби було поставлено 26 дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з них: 5 дітей влаштовано 

на виховання до дитячих державних закладів, 17 дітей передано під опіку, 2 

дитини знаходяться на вихованні у родичів, 2 дитини перебувають на вихованні 

у благодійній організації. 

    Службою вживаються заходи щодо встановлення соціально-правового 

статусу дітей  у  випадках, коли статус дитини-сироти та дитини, позбавленої 

батьківського піклування документально не підтверджено. 

   Протягом звітного періоду працівниками Служби проводилась 

профілактично-виховна робота з опікунами (піклувальниками) щодо захисту 

прав та інтересів їх підопічних, здійснено 85 обстежень  житлово-побутових умов 

проживання дітей.   

    В районі налагоджена та існує система обліку позачергового забезпечення 

житлом дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,  які 

повертаються з державних  дитячих установ, від родичів або опікунів чи 

піклувальників. 

   Станом на 30.06.2017 року, на квартирному обліку перебуває 10 дітей 

вищевказаної категорії  (10 справ). 

 Протягом 6 місяців 2017 року службою у справах дітей проводилась 

відповідна робота щодо усиновлення дітей. Проведено 18 обстежень житлово-

побутових умов проживання громадян, які виявили бажання усиновити дитину, 

та підготовлено 11 висновків про можливість усиновлення та 9 висновків про 

доцільність усиновлення. 



    В районі працює  дитячий будинок сімейного типу, в якому виховується             

10 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування  і  6 прийомних 

сімей, в яких виховується 8 дітей, позбавлених батьківського піклування. 

  Відповідно до міської програми “Діти. Сім'я. Столиця” на утримання 

Будинку щороку виділяються кошти. 

Так,  на 2017 рік  були  виділені кошти в сумі 34000 грн. на які уже 

закуплено необхідний посуд, замінено килимові покриття  та гардини в дитячих 

кімнатах,  придбано дрібну побутову техніку.      

   Для забезпечення права кожної дитини на виховання та проживання її в 

сім’ї, служба у справах дітей Оболонської районної в місті Києві державної 

адміністрації співпрацює з  районним центром соціальних служб для сім’ї дітей 

та молоді, а також, з благодійними громадськими організаціями, такими як: 

Всеукраїнський Благодійний фонд «Батьківська турбота», Центр соціальної 

реабілітації «Ковчег», «Колиска дитячої надії», «Місто щасливих дітей», тощо. 

     Станом на 30.06.2017 року, працівниками Служби було опрацьовано                  

389 звернень громадян щодо захисту прав та інтересів дітей, 1551 лист вхідної 

документації, згідно яких підготовлено відповідні запити та надано відповідей  – 

1080. 

   Штатна чисельність служби у справах дітей становить 14 одиниць. 

  

 

 


