
Проект рішення міської ради

Від 24.10. 2016 р. № 407

Про затвердження Положення про 
Службу у справах дітей Бурштинської 
міської ради у новій редакції

Розглянувши нову редакцію Положення про службу у справах дітей 
Бурштинської міської ради, керуючись пунктом 30 частини 1 статті 26, ст. 59 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про державну 
реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», міська 
рада ВИРІШИЛА'

1. Затвердити Положення про службу у справах дітей Бурштинської міської ради у новій 
редакції (положення додається).
2. Доручити начальнику служби у справах дітей Бурштинської міської ради (С. Козар) 
здійснити заходи з державної реєстрації нової редакції Положення про службу у справах 
дітей Бурштинської міської ради відповідно до чинного законодавства України.
3. Рішення міської ради від 04.02.2015 № 10/51-15 про затвердження Положення про
службу у справах дітей Бурштинської міської ради (нова редакція) вважати таким, що 
втратило чинність.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову постійної комісії міської 
ради з питань гуманітарної політики І. Мазур та заступника міського голови Н.Кицелу.

Міський голова Роксолана Джура



Затверджую 
рішення сесії міської ради 

№ від р.

Положення
про службу у справах дітей 
Ьурштинської міської ради

1. Загальні положення

1.1. СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ (в подальшому - Служба), є структурним підрозділом 
та виконавчим органом ради, утворюється рішенням міської ради відповідно до Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», є підзвітною і підконтрольною міській 
раді її виконавчому комітету, міському голові та заступнику міського голови відповідно до 
розподілу обов'язків між керівними працівниками виконкому міської ради. Служба 
підконтрольна службі у справах дітей Івано-Франківської обласної державної адміністрації. 
Органом управління службою є виконавчий комітет міської ради.
1.2. Служба утворюється, реорганізовується, ліквідовується рішенням міської ради, 
відповідно до Закону України «Про органи і служби у справах неповнолітніх та спеціальні 
установи для неповнолітніх», Закону України «Про забезпечення організаційно-правових 
умов соціального захисту дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», 
Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо органів і 
служб у справах неповнолітніх та спеціальних установ для неповнолітніх».
1.3. Служба у своїй діяльності керується Конституцією України і Законами України "Про 
місцеве самоврядування в Україні”, “Про службу в органах місцевого самоврядування”, 
«Про засади запобігання і протидії корупції», «Про доступ до публічної інформації», «Про 
інформацію», «Про звернення громадян», «Про захист персональних даних», «Про охорону 
дитинства», «Про основи соціального захисту бездомних громадян та безпритульних 
дітей», «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування», «Про органи і служби у справах дітей і 
спеціальні установи для дітей», «Про захист суспільної моралі», указами Президента 
України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та 
законів України, актами Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України, 
рішеннями обласної ради, розпорядженнями облдержадміністрації, Бурштинської міської 
ради її виконкому, розпорядженнями міського голови, даним Положенням та іншими 
нормативно-правовими актами.
1.4. Положення про Службу затверджується рішенням міської ради.
Форма власності Служби -  комунальна.
Служба є юридичною особою, утримується за рахунок коштів міського бюджету без 
відкриття рахунків в банках, фінансове обслуговування здійснюється бухгалтерською 
службою міської ради.
Отримані доходи не підлягають розподілу серед засновників(учасників),членів 
служби,працівників,членів органів управління та інших пов’язаних осіб.



Доходи служби використовуються виключно для фінансування видатків на утримання 
служби реалізації мети та напрямків діяльності,визначених установчими документами 
служби.
У разі ліквідації служби її активи повинні бути передані одній або кільком неприбутковим 
організаціям відповідно виду або зараховуються до доходу бюджету,якщо інше не 
передбачене законом,що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації.
1.5. Повне найменування юридичної особи: СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ БУРШТИНСЬКОЇ 
МІСЬКОЇ РАДИ (в подальшому - Служба).
1.6. Юридична адреса Служби: 77111, Івано-Франківська обл., м. Бурштин, вул. 
С.Стрільців, 4
1.7. Служба має свій бланк, круглу печатку із зображенням Державного Герба України та 
своїм найменуванням і штампи встановленого зразка, веде діловодство відповідно до 
Інструкції з діловодства у виконавчих органах міської ради. Посадовим особам Служби 
видаються службові посвідчення встановленого зразка.

2. Основні напрями роботи служби

2.1. Реалізація на відповідній території державної політики з питань соціального захисту 
дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми 
правопорушень.
2.2. Розроблення і здійснення самостійно або разом з іншими структурними підрозділами 
виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та 
організаціями усіх форм власності, громадськими організаціями, заходів щодо захисту 
прав, свобод і законних інтересів дітей.
2.3. Координація зусиль місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого 
самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у вирішенні 
питань соціального захисту дітей та організації роботи із запобігання дитячій 
бездоглядності та безпритульності.
2.4. Забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування 
над дітьми, їх усиновлення, влаштування в дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім’ї.
2.5. Здійснення контролю за умовами утримання і виховання дітей у закладах для дітей- 
сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах 
соціального захисту для дітей усіх форм власності.
2.6. Ведення державної статистики щодо дітей.
2.7. Ведення обліку дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлених, влаштованих до прийомних 
сімей, дитячих будинків сімейного типу та соціально-реабілітаційних центрів (дитячих 
містечок).
2.8. Надання органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, 
підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності, громадським організаціям, 
громадянам практичної та методичної допомоги, консультацій з питань соціального захисту 
дітей.
2.9. Забезпечення своєчасного внесення достовірної інформації в ЄІАС «Діти» щодо: обліку 
дітей, які залишилися без батьківського піклування, дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, кандидатів в усиновлювачі, сімей потенційних опікунів, 
піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів, та дітей, які опинилися у складних 
життєвих обставинах.



3. Функції служби відповідно до завдань та повноважень

3 .І.Відповідно до покладених на неї завдань, служба реалізує наступні функції:
3.1.1. Розробляє і здійснює самостійно або разом з відповідними органами виконавчої 
влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями 
незалежно від форм власності, громадськими організаціями заходи щодо захисту прав, 
свобод і законних інтересів дітей.
3.1.2. Надає органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, 
установам та організаціям незалежно від форм власності, громадським організаціям, 
громадянам практичну та методичну допомогу, консультації з питань соціального захисту 
дітей.
3.1.3. Забезпечує ведення державної статистики щодо дітей відповідно до законодавства 
України та міжнародних стандартів.
3.1.4. Здійснює контроль за умовами утримання і виховання дітей, які проживають в 
складних життєвих обставинах у батьків, що не забезпечують належних умов виховання.
3.1.5. Веде облік дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, дітей, які залишились без піклування батьків, 
усиновлених, влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та 
соціально-реабілітаційних центрів (дитячих містечок).
3.1.6. Координує зусилля місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого 
самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності у 
вирішенні питань соціального захисту дітей та організації роботи із запобігання дитячій 
бездоглядності.
3.1.7. Здійснює контроль за умовами утримання і виховання дітей у закладах для дітей- 
сиріт, дітей з обмеженими можливостями, та позбавлених батьківського піклування, 
спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей незалежно від форм 
власності, які функціонують на території м. Бурштин.
3.1.8. Веде справи та координує діяльність стосовно дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, дітей, які опинились у складних життєвих обставинах.
3.1.9. Готує та представляє на засіданні комісії з питань захисту прав дитини міської ради 
матеріали щодо батьків, які неналежним чином виконують обов’язки по вихованню та 
утриманню дітей, позбавлення громадян батьківських прав, відібрання дітей без 
позбавлення їх батьківських прав, поновлення громадян у батьківських правах, повернення 
батькам відібраних дітей, скасування усиновлення, визнання його недійсним, визначення 
місця проживання дитини, спорів, пов’язаних з вихованням дітей, захистом майнових 
(житлових) прав дітей, зміною прізвища або реєстрацією народження дитини, надання 
повної цивільної дієздатності неповнолітній особі, надання згоди на проведення 
психіатричного огляду та госпіталізацію дитини до психіатричного закладу, направлення 
дитини на тимчасове утримання до дитячого закладу.
3.1.10. Готує та подає суду письмові висновки щодо участі одного з батьків у вихованні 
дитини, місця проживання дитини, позбавлення та поновлення батьківських прав, 
побачення з дитиною матері, батька, які позбавлені батьківських прав, відібрання дитини 
від особи, яка тримає її у себе не на підставі закону або рішення суду, управління батьками 
майном дитини, скасування усиновлення та визнання його недійсним та інші висновки, 
передбачені чинним законодавством України.
3.1.11. Готує проекти рішень виконкому щодо згоди або заперечення на відчуження 
нерухомого майна ( в т.ч. житла) та іншого майна, власником якого є дитина або право



користування яким має дитина, направлення дітей в державні інтернатні установи, зміну 
прізвища дитини, реєстрацію дитини в органах ДРАЦС, надання дитині-сироті та дитині, 
позбавленій батьківського піклування статусу, при втраті дитиною-сиротою та дитиною, 
позбавленою батьківського піклування статусу, надання повної цивільної дієздатності 
неповнолітній особі, надання згоди на проведення психіатричного огляду та госпіталізацію 
дитини до психіатричного закладу, визначення порядку участі одного з батьків у вихованні 
дитини, створення прийомної сім’ї, призначення опікунами/піклувальниками, звільнення 
від обов’язків опікуна/піклувальника, припинення опіки/піклування та інші, які стосуються 
захисту прав дітей.
3.1.12. Здійснює діяльність, спрямовану на виявлення та усунення причин і умов, що 
сприяють вчиненню дітьми правопорушень, а також діяльність та позитивний вплив на 
поведінку окремих дітей в сім’ї, на підприємстві, в установі чи організації незалежно від 
форм власності, за місцем проживання.
3.1.13. Забезпечує додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування 
над дітьми, їх усиновлення, влаштування в дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім’ї.
3.1.14. Вчиняє заходи щодо виявлення дітей, які залишились без піклування батьків, та 
вживає заходи щодо надання таким дітям статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої 
батьківського піклування, забезпечує захист їх особистих, майнових і житлових прав.
3.1.15. Веде облік громадян України, які постійно проживають на території України і 
бажають усиновити дитину, потенційних опікунів (піклувальників), прийомних батьків, 
батьків-вихователів.
3.1.16. Веде облік дітей, які можуть бути усиновлені.
3.1.17. Готує документи щодо усиновлення дітей.
3.1.18. Здійснює роботу з кандидатами в усиновлювачі щодо ознайомлення з банком даних 
про дітей, які перебувають на місцевому обліку, та організовує знайомство з дітьми.
3.1.19. Здійснює нагляд за умовами проживання та виховання усиновлених дітей.
3.1.20. Влаштовує дітей, стосовно яких усиновлення скасовано або визнано недійсним.
3.1.21. Здійснює своєчасне внесення достовірної інформації в ЄІАС «Діти» щодо обліку 
дітей, які залишились без батьківського піклування, дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, кандидатів в усиновлювачі, сімей потенційних опікунів, 
піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів; зняття з обліку дітей, які 
залишились без батьківського піклування, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків- 
вихователів.
3.2. Служба реалізує також наступні функції:
3.2.1. Готує проекти розпорядчих актів міської ради, її виконавчих органів і міського 
голови, в т.ч. нормативного характеру.
3.2.2. Здійснює розгляд звернень громадян та прийом громадян з питань, що відносяться до 
компетенції служби, за встановленим графіком.
3.2.3. Забезпечує формування, публікацію та підтримку в актуальному стані матеріалів, які 
відносяться до компетенції служби на внутрішньому порталі і зовнішньому сайті міської 
ради.
3.2.4. Надає та реалізує пропозиції по залученню додаткових ресурсів шляхом участі в 
грантових програмах міжнародних організацій та фондів.
3.2.5. Організовує проведення засідань, координаційних рад та інших заходів з питань, які 
належать до компетенції служби.
3.2.6. Здійснює інші повноваження, покладені на службу, відповідно до чинного 
законодавства.



4. Організація роботи служби

4.1. Службу очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади 
розпорядженням міського голови відповідно до Закону України «Про службу в органах 
місцевого самоврядування». У безпосередньому підпорядкуванні начальника Служби 
перебувають працівники Служби, які діють в межах повноважень, визначених посадовими 
інструкціями, що затверджуються міським головою. До складу Служби входять: начальник 
служби -  одна штатна одиниця; провідний спеціаліст- одна штатна одиниця; спеціаліст 1 
категорії(юрист)- одна штатна одиниця.
4.2. Начальник Служби:
- здійснює керівництво діяльністю Служби, несе персональну відповідальність за 
виконання покладених на неї завдань;
- розробляє положення про Службу, посадові інструкції працівників;
- діє в межах повноважень, визначених посадовою інструкцією, що затверджується міським 
головою.
4.3. Робота Служби проводиться відповідно до плану.
4.4. Служба під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з іншими структурними 
підрозділами міськвиконкому, підприємствами, установами та організаціями усіх форм 
власності, об’єднаннями громадян і громадянами.
4.5. Діловодство проводиться відповідно до номенклатури справ Служби.

5. Права служби
Служба має право:
5.1. Приймати з питань, що належать до її компетенції, рішення, які є обов’язковими для 
виконання підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, посадовими 
особами, громадянами.
5.2. Отримувати повідомлення від місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого 
самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності, посадових осіб, 
громадян.
5.3. Отримувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів, відповідних 
органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності 
інформацію, документи та інші матеріали з питань, що належать до її компетенції, а від 
місцевих органів державної статистики — статистичні дані, необхідні для виконання 
покладених на неї завдань.
5.4. Звертатися до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, 
підприємств, установ та організацій усіх форм власності у разі порушення прав та інтересів 
дітей.
5.5. Проводити роботу серед дітей з метою запобігання вчиненню правопорушень.
5.6. Влаштовувати дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячі 
будинки сімейного типу, прийомні сім’ї, передавати під опіку, піклування, на усиновлення.
5.7. Вести справи з опіки, піклування над дітьми та усиновлення дітей.
5.8. Перевіряти стан роботи із соціально-правового захисту дітей у закладах для дітей-сиріт 
та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах 
соціального захисту для дітей усіх форм власності, стан виховної роботи з дітьми у 
навчальних закладах, за місцем проживання, а також у разі необхідності — умови роботи 
працівників молодше 18 років на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм 
власності.



5.9. Визначати потребу в утворенні спеціальних установ і закладів соціального захисту для 
дітей.
5.10. Представляти у разі необхідності інтереси дітей в судах, у їх відносинах з 
підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності.
5.11. Запрошувати для бесіди батьків або опікунів, піклувальників, посадових осіб з метою 
з ’ясування причин та умов, які призвели до порушення прав дітей, бездоглядності та 
безпритульності, вчинення правопорушень, і вживати заходів до усунення таких причин.
5.12. Порушувати перед органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування 
питання про накладення дисциплінарних стягнень на посадових осіб у разі невиконання 
рішень служби.
5.13. Розробляти і реалізовувати власні та підтримувати громадські проекти соціального 
спрямування з метою забезпечення прав,свобод і законних інтересів дітей.
5.14. Проводити особистий прийом дітей, а також їх батьків, опікунів чи піклувальників, 
розглядати їх скарги та заяви з питань, що належать до її компетенції.
5.15. Відвідувати дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, що перебувають на 
обліку в службі, за місцем їх проживання, навчання і роботи; вживати заходів для 
соціального захисту дітей.

6. Відповідальність служби

6.1. Служба відповідає за виконання покладених на неї повноважень.
6.2. За порушення трудової та виконавчої дисципліни працівники служби притягуються до 
відповідальності відповідно до діючого законодавства.

7. Взаємодія

7.1. Під час виконання покладених на Службу завдань у вирішенні питань щодо соціального 
захисту дітей і запобігання вчиненню дітьми правопорушень взаємодіє з:
- відділом молоді та спорту міської ради;
- відділом освіти та науки міської ради;
- центральною міською лікарнею;
- навчальними закладами міста;
- відділом соціального захисту населення міської ради;
- правоохоронними органами, судами;
- підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності;
- громадськими організаціями та громадянами.

8. Прикінцеві положення

7.2. Зміни та доповнення до цього Положення затверджуються міською радою.
7.3. Ліквідація і реорганізація Служби проводиться Бурштинською міською радою в 
порядку, встановленому чинним законодавством України.


