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№ п/п Назва заходу Термін виконання
1. Участь у нарадах Бурштинської міської ради Щопонеділка. Впродовж року

2. Підготовка документів на засідання комісії з питань 
захисту прав дитини.

Впродовж року(щомісяця)

3. Проведення комісії з питань захисту прав дитини. Впродовж року(щомісяця)

4. Підготовка протоколу засідань, висновків та рішень 
комісії з питань захисту прав дитини.

Впродовж року у визначені 
терміни

5. Підготовка проектів рішень на виконком Впродовж року у визначені 
терміни

6. Участь у засіданнях виконкому Згідно графіка

7. Участь в сесії міської ради Згідно графіка

8. Участь у судових засіданнях Впродовж року. Згідно судових 
викликів

9. Перевірка інформацій місячної звітності, яка 
подається працівниками служби.

Впродовж року до 25-28 числа 
щомісяця

10. Поїздка в ССД ОДА м.Івано-Франківськ для здачі 
звітів за поточний місяць.

Впродовж року до 10 числа 
щомісяця

11. Організація щоденного прийому громадян 
працівниками служби у справах дітей.

Постійно

12. Своєчасний якісний розгляд звернень громадян в 
межах повноважень служби.

Впродовж року у визначені 
терміни

13. Забезпечення повноти внесення даних про дітей-сиріт 
та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, 
які перебувають у складних життєвих обставинах, і 
громадян України, які бажають взяти їх на виховання в 
сім’ю, до єдиної інформаційно-аналітичної системи 
«Діти» (ЄІАС «Діти») .

Впродовж року. Постійно

14. Робота щодо виявлення та консультування 
потенційних опікунів,піклувальників, прийомних 
батьків, сімей, які потрапили у складні життєві 
обставини.

Постійно

15. Відвідування опікунів,піклувальників для перевірки 
умов проживання дітей.

Впродовж року . У встановлені 
терміни

16. Проведення профілактичних рейдових виїздів Впродовж року (при наявності 
третьої штатної одиниці служби)



17. Надання правового, соціально-психологічного 
консультування дітей та їх батьків. Впродовж року

18. Проведення роз’яснювальної роботи в межах 
компетенції служби через засоби масової інформації. Впродовж року

19. Висвітлення інформації про роботу служби на 
офіційному сайті Бурштинської міської ради і на сайті 
Івано-Франківської ОДА та сторінці ССД ОДА в 
мережі Фейсбук, а також в місцевій газеті 
«Бурштинський вісник».

Впродовж року

20. Всестороння робота щодо покращення життя дітей, що 
потрапили в поле зору служби.

Впродовж року.

21. Консультування та робота з потенційними 
усиновителями.

Впродовж року.

22. Підготовка звітів про можливість бути кандидатами в 
усиновителі та звітів про доцільність бути 
усиновителями конкретної дитини.

Впродовж року. При потребі. У 
встановлені терміни

Проведення перевірки та складання звітів про умови 
проживання та виховання усиновленої дитини.

Впродовж року. Згідно графіка.

23. Проведення профілактичних бесід з неповнолітніми 
щодо попередження правопорушень та злочинності.

Впродовж року

24. Здійснювати першочергове влаштування дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування, в сім’ї, 
під опіку або піклування, дитячі будинки сімейного 
типу, прийомні сім’ї.

Впродовж року

25. Забезпечити своєчасне виявлення та облік сімей з 
дітьми, які перебувають у складних життєвих 
обставинах, і потребують сторонньої допомоги.

Впродовж року

26. Здійснення контролю за здобуттям повної середньої 
освіти дітьми, які не навчалися тривалий час або не 
навчалися взагалі у загальноосвітніх закладах, на базі 
вечірніх (змінних) шкіл і професійно-технічних 
навчальних закладів. Проведення рейду «Урок».

Впродовж року

27. Забезпечити організацію підготовки і проведення 
святкових заходів:

- Міжнародний день захисту дітей;

- День Незалежності;

- День міста;

- День усиновлення.

Впродовж року

01.06.2017 року

24.08.2017 року

10.09.2017 року(друга неділя 
вересня)

30.09.2017 року



28. Вивчення потреб та надання адресної допомоги в 
підготовці до нового навчального року дітям, що 
знаходяться на обліку служби . Проведення акції 
«Шкільний портфелик».

серпень- початок вересня 2017 
року

29. Організація та проведення засідань комітетів з питань 
проведення благодійних акцій, що стосуються дітей, 
які знаходяться на обліках служби у справах дітей :

- до свята Великодня;

- до свята Миколая .

23 березня 2017 року 

20 листопада 2017 року


