
 

 

 

 

Проєкт рішення 

 

Від 10.11. 2021 року                                                                                      № 233 

м.Бурштин 

  

 

Про здійснення належного догляду батьками  

за дітьми в родинах, які перебувають на  

обліку сімей, що опинилися в складних  

життєвих обставинах  

 

           Заслухати та обговорити інформацію начальника служби у справах дітей 

Бурштинської міської ради Козар С.О. про здійснення належного догляду батьками за 

дітьми в родинах, які опинились в складних життєвих обставинах, керуючись Законом 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Закону України «Про 

органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», постанови Кабінету 

Міністрів України від 01 червня 2020 року № 585 «Про забезпечення соціального захисту 

дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах» з метою забезпечення виявлення 

дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах та запобігання дитячій 

бездоглядності і безпритульності, попередження випадків жорстокого поводження з 

дитиною, загрози життю та здоров'ю дітей, іншим негативним проявам у дитячому 

середовищі, виконавчий комітет Бурштинської міської ради  

 

 

ВИРІШИВ :  

 

     1. Інформацію начальника Служби у справах дітей Бурштинської міської ради Козар 

С.О. «Про здійснення належного догляду батьками за дітьми в родинах, які перебувають 

на обліку сімей, що опинились в складних життєвих обставинах» прийняти до відома 

(додається ).  

     2. Начальнику служби у справах дітей Бурштинської міської ради (С. Козар), 

скоординувати роботу працівників служби у справах дітей спільно із старшим 

інспектором ювенальної превенції Галицького ВП ГУНП в Івано-Франківській області (О. 

Чіх) та:  

     2.1. Провести соціально-профілактичну роботу щодо раннього виявлення дітей, які 

виховуються в сім’ях, та потребують сторонньої допомоги, з метою профілактики 

сімейного неблагополуччя, своєчасного виявлення проблем та надання відповідної якісної 

допомоги. 

      3. Контроль за виконанням даного рішення  покласти на заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчого органу ради В.Чуйка.  

 

 

 

Міський голова                                                                                     Василь АНДРІЄШИН 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                 

 Додаток  

                                                                             до проєкту рішення 

 

 

Інформація 

«Про здійснення належного догляду батьками за дітьми в родинах, які перебувають 

на обліку сімей, що опинились в складних життєвих обставинах» 

 

     З метою реалізації пріоритетних напрямків державної політики щодо 

поліпшення становища дітей у 2021 році служба у справах дітей Бурштинської міської 

ради 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; 

- здійснення роботи щодо виявлення  та консультування потенційних 

усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, сімей, які потрапили у 

складні життєві обставини; 

- здійснення перевірки умов проживання усиновлених дітей, дітей, які перебувають 

під опікою та  дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах; 

- здійснення роботи щодо попередження правопорушень та  злочинності серед 

неповнолітніх; 

- здійснення правового, соціально-психологічного консультування дітей та їх 

батьків; 

- здійснення підготовки індивідуальних планів соціального захисту дитини, яка 

опинилася в складних життєвих обставинах, дитини-сироти, дитини, позбавленої 

батьківського піклування; 

- 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»). 

 Станом на 01.11.2021р. на обліку cлужби у справах дітей Бурштинської міської 

ради перебуває 33 дітей, які опинились в складних життєвих обставинах: з них 31 дитина 

у зв’язку з ухилянням батьків від виконання своїх батьківських обов’язків та 2 дітей у 

зв’язку з жорстоким поводженням за ознакою статі. З початку 2021року на даний облік 

було взято 20 дітей, які опинились в складних життєвих обставинах та 4 дітей зняті у 

зв’язку із зміною місця проживання, досягненням повноліття, зникненням підстав 

перебування на обліку. 

         2 сім”ї з 3 малолітніми дітьми  були скеровані до Центру соціально-психологічної 

допомоги в селище Верховина.  

         5 дітей тимчасово влаштуванні до Міжрегіонального центру соціально-психологічної 

реабілітації дітей в Івано-Франківській області. 

         Головними причинами сімейного неблагополуччя дітей, які перебувають на обліку в 

службі у справах дітей є: ведення батьками аморального способу життя, погані житлові 

умови, нестабільне матеріальне становище, ухиляння батьків від виконання батьківських 

обов`язків по вихованню та утриманню неповнолітніх дітей.  

        Службою у справах дітей здійснюються перевірки матеріально-побутових умов 

проживання сімей та  проводяться бесіди з батьками стосовно неналежного виховання 



дітей, створення відповідних матеріально-побутових та санітарних умов проживання, 

недопущення вчинення насильства та порушення прав дітей.  

        З метою попередження порушень прав дітей, за 10 місяців 2021 року службою у 

справах дітей Бурштинської міської ради було організовано та проведено 6 

профілактичних рейдів. В ході рейдів обстежено 23 сім”ї, в яких виховуються 52 дітей 

різного віку, що перебувають на обліку дітей, які опинились у складних життєвих 

обставинах та потрапили в поле зору служби. Батькам надані необхідні консультації, 

проведені бесіди щодо ведення здорового способу життя, створення належних умов для 

виховання дитини, санітарного стану в будинку, виконання батьківських обов’язків та 

необхідності отримання дітьми освіти. 

            Службою зроблено висновки, що постійні рейдові заходи дають позитивні 

результати. Батьки, знаючи, що перебувають під особливим контролем, відчуваючи, що 

долею їх дітей постійно цікавляться, стають більш дисциплінованими, намагаються 

налагодити побут і зробити все можливе, щоб діти жили в кращих умовах. 

            В ході рейдів були складені та підписані акти обстеження перевірки умов 

проживання та протоколи бесіди єдиного зразка.  

             З метою захисту прав та законних інтересів дітей  працівниками служби у справах 

дітей Бурштинської міської ради взято участь у 49 судових засіданнях, зокрема у 39 

засіданнях Галицького районного суду, 6 засіданнях Рогатинського районного суду та 4 

судових засіданнях в м.Івано-Франківськ. 

          Службою у справах дітей проведено 11 засідань комісії з питань захисту прав 

дитини, на яких розглянуто 55 питань:  

- затвердження індивідуального плану соціального захисту дитини, яка перебуває у 

складних життєвих обставинах, дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського 

піклування - 3; 

- позбавлення батьківських прав – 3; 

- вирішення спорів між батьками щодо визначення місця проживання дитини – 4; 

- вирішення спорів між батьками щодо участі у вихованні дитини та спілкуванні з нею того 

з батьків, хто проживає окремо від неї – 6; 

- захисту житлових та майнових прав дітей – 12; 

- стану виконання батьками батьківських обов’язків – 7; 

- влаштування дитини до загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступеня за заявою батьків 

із визначенням строку її перебування у цьому закладі – 4; 

- інші питання, пов’язані із захистом прав та інтересів дітей - 16; 

та прийнято 55 рішень. 

З ініціативи cлужби прийнято 37 рішень виконкому.   

           Службою у справах дітей Бурштинської міської ради розроблено «Програму 

соціального захисту і підтримки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, захисту їх житлових прав, попередження дитячої бездоглядності та 

безпритульності на 2021-2025 роки Бурштинської територіальної громади», яка була 

затверджена рішенням  сесії  Бурштинської міської ради від 11.12.2020 №23/2-20 року, 

кошти з якої використовуються на реалізацію прав та законних інтересів дітей громади в 

тому числі статусних дітей та дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах. 

            На виконання вище зазначеної програми та за розпорядженням міського голови № 

221 від 23.04.2021р. з метою відзначення Великодніх свят та надання допомоги у вигляді 

подарункових наборів дітям-сиротам, дітям, позбавлених батьківського піклування та 

дітям, що перебувають в складних життєвих обставинах виділено кошти в сумі 13 846.00 

(тринадцять тисяч вісімсот сорок шість) грн. для закупівлі сорока трьох подарункових 

наборів до Великодніх свят для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування 

та дітей, що перебувають в складних життєвих обставинах.  

          З метою належного відзначення Дня захисту дітей та забезпечення проведення 

традиційного конкурсу «Малюнок на асфальті» за розпорядженням міського голови №296 

від 26.05.2021р. виділено кошти в сумі 6 370.00 (шість тисяч триста сімдесят) грн. для 

закупівлі роздаткових матеріалів та подарунків для учасників акції. 



       Для належного відзначення Дня міста і забезпечення проведення конкурсу дитячого 

малюнка «Місто щасливих дітей - Бурштин» за розпорядженням міського голови № 531 

від 10.09.2021 року виділено кошти в сумі 10 000грн. (десять тисяч гривень). 

       Служба у справах дітей Бурштинської міської ради постійно співпрацює з 

працівниками правоохоронних органів, структурними підрозділами Бурштинської міської 

ради, установами та організаціями з питань, які стосуються захисту прав та інтересів 

дітей.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

до  проєкту рішення виконкому Бурштинської міської ради 

 

«Про здійснення належного догляду батьками за дітьми в родинах, які перебувають 

на обліку сімей, що опинились в складних життєвих обставинах» 

 

Суб`єкт подання проєкту рішення – начальник служби у справах дітей Бурштинської 

міської ради  Козар Світлана Олексіївна. 

 

Розробник проєкту - служба у справах дітей Бурштинської міської ради  в особі 

начальника служби у справах дітей Бурштинської міської ради  Козар Світлани 

Олексіївни. 
 

Доповідач проєкту рішення - начальник служби у справах дітей Бурштинської 

міської ради  Козар Світлана Олексіївна.  

 

         Проєкт рішення виконкому Бурштинської міської «Про здійснення належного 

догляду батьками за дітьми в родинах, які перебувають на обліку сімей, що опинились в 

складних життєвих обставинах». 

 

1. Обґрунтування необхідності видання рішення 

 Захист прав та свобод дітей, які виховуються в сім’ях, що опинились в складних 

життєвих обставинах, попередження безвідповідального батьківства, дитячої 

бездоглядності та безпритульності, профілактики жорстокого поводження із дітьми. 

2. Мета і шляхи її досягнення  

Проект рішення підготовлений з метою забезпечення виявлення дітей, які 

перебувають у складних життєвих обставинах та запобігання дитячій бездоглядності і 

безпритульності, попередження випадків жорстокого поводження з дитиною, загрози 

життю та здоров'ю дітей, іншим негативним проявам у дитячому середовищі. 

3. Правові аспекти  

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно 

до Закону України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для 

дітей», постанови Кабінету Міністрів України від 01 червня 2020 року № 585 «Про 

забезпечення соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих 

обставинах».  

4. Фінансово-економічне обґрунтування 

Дане рішення не  потребує фінансових затрат. 

5. Позиція заінтересованих органів  

Дане рішення не стосується інших органів. 

6. Регіональний аспект  

Даний проєкт не впливає на регіональний розвиток. 

7. Громадське обговорення 

Проєкт рішення не потребує громадського обговорення.  

8. Прогноз результатів 

 Раннє виявлення дітей, які виховуються в сім’ях, які потребують сторонньої 

допомоги, з метою профілактики сімейного неблагополуччя, своєчасного виявлення 

проблем та надання відповідної якісної допомоги. 

 

Начальник служби  

у справах дітей                                                      Світлана Козар 

 

        _______________2021 р. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


