
  

                                                                                      
 

УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
 

СЬОМЕ    СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
 

 

 

Від   23 вересня  2016 року                                                                            № 07/17 - 16 

м. Бурштин 

 

Про роботу служби у справах дітей  

Бурштинської міської ради  

за І півріччя 2016 року 

 

На виконання рішення Бурштинської міської ради від 28.01.2016 № 05/06 - 16 «Про 

план роботи Бурштинської міської ради на 2016 рік», заслухавши інформацію начальника 

служби у справах дітей Бурштинської міської ради Козар С.О. про роботу служби у справах 

дітей, міська рада  

вирішила: 

 

1. Інформацію начальника служби у справах дітей про роботу служби у справах 

дітей Бурштинської міської ради за І півріччя 2016 року взяти до відома. 

 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови 

Н.Ю.Кицелу. 

 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                   Роксолана Джура 



 
Інформація про роботу служби у справах дітей 

Бурштинської міської ради за І півріччя 2016 р. 

 

З метою реалізації пріоритетних напрямків державної політики щодо поліпшення 

становища дітей в І півріччі  2016 року служба у справах дітей працювала над вирішенням 

таких проблем: 

- забезпечення контролю за дотриманням вимог чинного законодавства у сфері 

захисту прав дітей; 

- забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та 

піклування над дітьми, їх усиновлення; 

- реалізація на території міста державної політики з питань соціального захисту 

дітей,  запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми 

правопорушень; 

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року № 866 

“Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини” 

функціонує комісія з питань захисту прав дитини, на якій розглядаються питання щодо 

соціального захисту, забезпечення законних прав та інтересів дітей. 

 У відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року № 866 

“Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини” 

складено індивідуальні плани соціального захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування та затверджено їх на засіданнях комісії з питань захисту прав 

дитини . 

Комісією з питань захисту прав дитини при влаштуванні дітей–сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування приймаються рішення про закріплення житлової 

площі та збереження майна дітей даної категорії і оформляється відповідним рішенням 

виконкому: 

2 дітей - мають житло на праві власності; 

10 дітей -  мають житло на праві  користування; 

2 дітей - не мають  закріпленого житла і проживають у піклувальника. 

Житло переважно належить опікунам або членам родини. 

За І півріччя 2016 року проведено 8 засідань (з них дві позачергові), на яких 

розглянуто 23 питання:  

 встановлення опіки, піклування – 1 (щодо 4 дітей);  

 затвердження індивідуальних планів соціального захисту дітей- сиріт та 

дітей позбавлених батьківського піклування – 2(12 індивідуальних планів);  

 стан виконання батьківських обов’язків – 1; 

 стан виконання опікунських обов’язків – 1; 

 надання дозволу на укладення договору купівлі –продажу – 3;  

 надання дозволу на укладення договору дарування – 4; 

 надання дозволу на укладення договору міни – 1; 

 визначення місця проживання - 1;  

 призначення порядку і місця спілкування – 3; 

 звільнення від обов’язків представництва інтересів на час здійснення права 

на спадкування майна дитини-сироти - 1; 

 покладення обов’язків опікуна над майном дитини-сироти – 1; 

 забезпечення житлових прав – 1; 

 припинення права на аліменти у зв’язку з переходом права власності на 

нерухоме майно – 1; 

 надання дозволу на відмову на прийняття спадщини – 1; 

 надання дозволу на прийняття спадщини – 1. 



З ініціативи cлужби прийнято 20 рішень виконкому, 6 розпоряджень міського 

голови, спрямованих на соціальний захист, забезпечення законних прав та інтересів дітей. 

Працівники служби для представництва інтересів дитини взяли участь у 9 судових 

засіданнях Галицького районного суду і в 1 судовому засіданні Апеляційного суду Івано-

Франківської області. 

На території міста Бурштин  проживає – 3110 дітей, з них дітей шкільного віку – 

1825,  дітей з обмеженими функціональними можливостями – 12, дітей, які постраждали 

внаслідок аварії на ЧАЕС – 12, дітей, що проживають в багатодітних сім’ях – 348(104 сім'ї 

). З зони проведення антитерористичної операції та з тимчасово окупованої АР Крим в 

м.Бурштин прибуло 5 сімей переселенців, в яких на утриманні 7 дітей. Всі сім`ї забезпечені 

житлом та речами першої необхідності, діти влаштовані в дошкільні та загальноосвітні 

заклади міста. 

Станом на 30.06.2016 року в місті є 44 дитини (20 дітей дошкільного віку і 24 

дитини шкільного віку), батьки яких перебували чи перебувають в зоні проведення 

антитерористичної операції. Із них 2 дітей - батько яких  загинув в зоні проведення 

антитерористичної операції. 

Станом на 30.06.2016 року на обліку перебуває 14 дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування (3 дітей – сиріт і 11 дітей, позбавлених батьківського піклування). 

З них перебувають: 

- 13 під опікою, піклуванням родичів; 

- 1 дитина відбуває покарання в Макіївському професійному училищі соціальної 

реабілітації ім. А.С.Макаренка на повному державному забезпеченні. 

Дітям-сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування  виготовлено єдині 

квитки. 

Всі діти – сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також їхні опікуни 

та піклувальники пройшли безкоштовний медичний огляд в КО «Бурштинській 

центральній міській лікарні». 

Одним з пріоритетних напрямків роботи служби у справах дітей є   забезпечення 

розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування.  Опіка (піклування) встановлюється у визначений чинним законодавством 

термін з моменту надходження заяви з відповідним пакетом документів. При встановлені 

опіки перевага надається особам, які перебувають у сімейних, родинних відносинах з 

підопічним. Обов’язковим є проведення роз’яснювальної роботи з майбутніми опікунами 

щодо  їх прав та обов’язків. 

За виконанням опікунами (піклувальниками) своїх обов’язків здійснюється 

постійний контроль, а саме: сім`ї відвідуються за місцем проживання, здійснюється 

контроль за навчанням підопічних, станом їхнього здоров’я та вживаються заходи щодо 

захисту житлових та майнових прав неповнолітніх. 

Проводиться відповідна робота щодо отримання опікунами всіх  виплат, на які 

мають право діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які виховуються в їх 

сім’ях. Із законними представниками дітей постійно проводиться  роз’яснювальна робота 

щодо необхідності звернення до управління праці та соціального захисту населення з 

метою оформлення та поновлення державної соціальної допомоги . 

Службою у справах дітей  ведеться  облік та відповідна робота з дітьми, які 

виховуються в сім’ях, що опинилися в складних життєвих обставинах. Станом на 

30.06.2016р. на обліку перебуває 4 дитини, які опинились в складних життєвих обставинах та 

проживають у трьох сім’ях.  

Протягом І півріччя 2016 року на облік дітей, які опинилися у складних життєвих 

обставинах було взято 2 дитини і 5  дітей знято з даного обліку у зв’язку із зникненням 

підстав взяття на облік. 

Головними причинами сімейного неблагополуччя дітей, які перебувають на обліку в 

службі у справах дітей є: ведення батьками аморального способу життя, щоденні п’янки, 

неповні сім'ї, погані житлові умови, недостатнє матеріальне становище, невміння батьків 



знаходити адекватні прийоми і методи виховання, ухиляння батьків від виконання 

батьківських обов`язків по вихованню та утриманню неповнолітніх дітей. 

Службою у справах дітей  проводяться обстеження матеріально-побутових умов 

проживання та  бесіди з батьками неповнолітніх стосовно неналежного виховання дітей, 

створення відповідних санітарних умов проживання та здійснення нагляду за поведінкою 

та відвідуванням занять дітьми. Проведено 9 індивідуальних бесід із дітьми і 19 

профілактичних бесід з батьками. 

Протягом І півріччя 2016 року з приводу жорстокого поводження з дітьми надійшло 1 

звернення, проте в результаті проведеної роботи факти своє підтвердження не знайшли. 

Неповнолітньому і його сім’ї надано психологічну допомогу. 

Звернень з приводу насильства над дітьми до служби у справах дітей не надходило. 

  Станом на 30.06.2016р. 6 дітей потрапили в поле зору служби, сім’ям яких надається 

допомога по вирішенню соціальних питань. 

1 дитина продовжує відбувати покарання в Макіївському професійному училищі 

соціальної реабілітації ім.А.С. Макаренка. 

В 1 дитини закінчився термін відбування покарання і направлено до місця проживання, 

де службою надається допомога в побутовому та трудовому влаштуванню, а також по 

вирішенню інших соціальних питань. 

Надано 1 згоду на відрахування неповнолітнього студента із коледжу у зв’язку із 

виїздом за кордон на інше місце проживання. 

1 дитину влаштовано до МЦСПРД в Івано-Франківській області с.Мединя за заявою 

батька у зв’язку із сімейними обставинами. 

Станом на 30.06.2016р. 4 дитини знаходяться на обліку неповнолітніх, які перебувають 

на обліку правопорушників в Галицькому ВП ГУНП. За І півріччя 2016 року 3 дитини зняті з 

даного обліку.  

 Для попередження рецидивної злочинності, службою у справах дітей   проводяться  

профілактичні заходи, а саме: дані неповнолітні взяті на профілактичний облік, заведені 

особові справи. 

Протягом І півріччя 2016 року не було скоєно жодного злочину неповнолітніми. 

За І півріччя 2016 року службою організовано і проведено 5 профілактичних рейдів.    

На виконання розпорядження міського голови від 10.0.2016 року №58 «Про 

проведення вечірнього рейду» службою  у справах дітей Бурштинської міської ради 

спільно з інспекторами Галицького ВП ГУНП, спеціалістами відділу у справах молоді та 

спорту та відділу освіти і науки, завідувачем поліклініки проведено вечірній рейд з метою 

забезпечення безпечного відпочинку дітей, попередження вчинення ними та відносно них 

кримінальних та адміністративних правопорушень, профілактики дитячої бездоглядності і 

безпритульності та інших негативних явищ у дитячому середовищі, контроль дотримання 

чинного законодавства про заборону продажу неповнолітнім спиртних та тютюнових 

виробів, обмеження відвідування дітьми, без супроводу дорослих, у вечірній час 

розважальних закладів, а також по виявленню дітей, які займаються бродяжництвом, 

залишились без нагляду дорослих, порушують громадський порядок.  

Проведено перевірку 3 шкіл і гімназії щодо стану правовиховної роботи, в 

результаті якої встановлено, що правовиховна і профілактична робота у 2015-1016 

навчальному році проводилась на оптимальному рівні. 

Адміністраціям навчальних закладів вказано на незначні недоліки, надано 

інформаційну допомогу і рекомендації щодо покрашення роботи в даному  напрямку. 

Впродовж І півріччя 2016 року видано 17 наказів по службі. 

Працівники служби пройшли навчання на тематичних короткострокових 3 

семінарах: 

1. «Захист прав та інтересів дітей»; 

2. «Забезпечення доступу до публічної інформації»; 

3. «Ефективне спілкування з відвідувачами місцевих органів влади».  



Постійно працівниками служби забезпечується своєчасне 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»). 

З метою виховання дітей в дусі поваги до Христової віри, народних звичаїв та 

традицій напередодні Великодніх свят 26 квітня службою спільно із церковною громадою 

м.Бурштин організовано та проведено захід під назвою «Промінчик доброти». 

З Міської цільової «Програми соціального захисту і підтримки дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, захисту їх житлових прав, попередження дитячої 

бездоглядності та безпритульності на 2016 -2020 роки», яка була затверджена рішенням 

сесії Бурштинської міської ради від 24.12.2015р. було виділено кошти для формування 

подарункових «Великодніх кошиків» для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування та дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах. 

 01 червня 2016 року в рамках відзначення Дня захисту дітей службою у справах 

дітей  організовано святкові заходи, що включали в себе екскурсію для дітей, які 

знаходяться на обліках служби до Музею народної архітектури та побуту Прикарпаття та 

Центру реабілітації диких тварин Галицького національного природного парку, і  

традиційний дитячий конкурс малюнок на асфальті під гаслом «Хай сонцю і дітям 

всміхаються діти».  

Станом на 30.06.2016 року на обліку в центрі зайнятості  не перебуває жодного 

неповнолітнього, як такого, що шукає роботу і має статус безробітного.  

Працюючих неповнолітніх віком до 17 років включно в місті немає. 

В 2016 році згідно вікової категорії підлягають оздоровленню 11  дітей – сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування.  

Службою у справах дітей забезпечено висвітлення інформації про роботу служби на 

офіційному веб-сайті Бурштинської міської ради і на сайті Івано-Франківської ОДА та на 

сторінці ССД ІФ ОДА в мережі Фейсбук, а також у місцевій газеті «Бурштинський вісник». 

Здійснюється  роз’яснювальна робота в межах компетенції служби через засоби 

масової інформації. 

У звітному періоді здійснювався прийом громадян з питань захисту законних прав та 

інтересів дітей: поступило 62 звернення громадян, з них 23 до комісії з питань захисту прав 

дитини. Всі звернення розглянуто у визначені терміни відповідно до чинного 

законодавства. 

 

 

 

 

 

Начальник 

служби у справах дітей                                                            Світлана Козар 

 

 


