
Звіт  

про роботу служби у справах дітей  

Дніпровської районної в місті Києві  

державної адміністрації  

за перше півріччя 2017 року 

 

           Відповідно до чинного законодавства України  служба у справах дітей 

Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації забезпечує 

соціально – правовий захист всіх дітей, а особливо тих, які потребують 

додаткової уваги з боку держави: дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування та дітей, які опинилися у складних життєвих 

обставинах.   

    Упродовж I півріччя 2017 року працівниками служби проводилась 

робота щодо  організації заходів соціального захисту дітей-сиріт та дітей 

позбавлених батьківського піклування. Станом на 30.06.2017  на первинному 

обліку в службі перебуває 412 дітей: 128 – дітей-сиріт, 280– дітей, 

позбавлених батьківського піклування та 4 -  дітей  з невизначеним статусом. 

Із  зазначених категорій дітей перебувають:  під опікою та піклуванням – 346 

дітей, на вихованні в  ДБСТ- 18 дітей, виховуються в прийомних  сім’ях - 6 

дітей, в дитячих державних закладах  на повному державному забезпеченні - 

22 дітей, навчаються в ПТУ- 2 дітей. Не влаштовані 18 дітей, які перебувають 

по тимчасовій заяві у родичів та в Центрі соціально-психологічної 

реабілітації для дітей № 1  м. Києва.   

          Протягом звітного періоду в службі на первинний облік поставлено 41 

дитину-сироту та дитину, позбавлену батьківського піклування, з них: 15- 

дітей, які набули статус дітей, позбавлених батьківського піклування за 

рішенням суду, 22 - дітей - сиріт, батьки яких померли, 4 – дітей з 

невизначеним статусом. 

  З метою здійснення систематичного нагляду за умовами утримання та 

виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування в 

сім’ях усиновителів, опікунів та  піклувальників спеціалістами служби було 

здійснено обстеження 34 cімей, в яких проживають чи проживатимуть діти 

зазначених категорій. Порушень прав дітей не виявлено. 

   У Дніпровському районі міста Києва функціонує 5 прийомних сімей, в 

яких виховується 8 дітей та 2 будинки сімейного типу, в яких виховується 10 

дітей. 

         З метою перевірки умов утримання та виховання дітей в прийомних 

сім`ях та дитячих будинках сімейного типу  працівниками служби відвідано  

прийомні сім’ї та дитячі будинки сімейного типу. Під час перевірки значна 

увага приділялась умовам утримання та виховання дітей  в сім`ях, змінам у 

фізичному та розумовому розвитку дітей під впливом сімейного оточення, 

рівню адаптованості їх у суспільстві.  

         На сьогодні в Україні пріоритетною формою влаштування дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування є усиновлення. Громадяни, які 

виявили бажання усиновити дитину, звертаються до служби у справах дітей 

для отримання консультації та постановки їх на облік, як кандидатів в 

усиновителі. Протягом I півріччя поточного року поставлено на облік 



кандидатів в усиновителі – 7 подружніх пар та 2 - одиноких  жінки. Станом 

на 30.06.2017 року на обліку в службі перебуває 26 кандидатів в усиновителі. 

        Упродовж I  півріччя  2017 року усиновлено 3 дітей первинного обліку.  

        Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація, як орган 

опіки та піклування, забезпечує дотримання державних гарантій та реалізації 

прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування на 

збереження та забезпечення житлом. Станом на 30.06.2017 на квартирному 

обліку перебуває 21 дитина-сирота  та дитина, позбавлена батьківського 

піклування, а також особи з їх числа,  які досягли повноліття.  

        З метою забезпечення захисту прав та законних інтересів  дітей у районі 

працює комісія з питань захисту прав дитини Дніпровської районної в місті 

Києві державної адміністрації, роботу якої забезпечує служба у справах 

дітей, а саме: здійснює прийом громадян з питань що потребують 

колегіального вирішення, збирає документи, формує справи та виносить 

питання   на розгляд Комісії.  

      Протягом  I півріччя 2017 року було проведено 8 засідань комісії з 

питань захисту прав дитини Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації.   

            З метою забезпечення роботи комісії з питань захисту прав дитини, за 

результатами звернень громадян та за поданням служби у справах дітей було 

винесено на розгляд комісії 425 питань, а саме: затвердження індивідуальних 

планів соціального захисту дітей –155; призначення опіки над дітьми, які 

залишилися без піклування батьків – 25; припинення опіки над дітьми, які 

залишилися без піклування батьків – 5; призначення опіки над майном дітей –

15; повернення дітей в родину - 5;  влаштування дітей в державний заклад - 6;  

надання висновків щодо доцільності позбавлення батьківських прав громадян, 

які неналежно виконують батьківські обов’язки - 39;  надання рішення на зміну 

прізвища дитини – 6;  надання дозволу на проходження дитиною огляду у 

психіатра - 7; надання висновку щодо визначення місця проживання дитини - 

16; надання рішення щодо участі у вихованні дитини одного з батьків, який 

проживає окремо – 12; надання дозволів на дарування, продаж, придбання 

майна на право власності або право користування яким мають діти – 130;  

надання дозволу на реєстрацію дитини в органах РАЦСу – 4. 

      В рамках реалізації  Загальнодержавної програми «Національний план дій 

щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» служба у справах дітей 

вживає заходів щодо виявлення дітей, які жебракують та тривалий час 

проводять на вулиці без нагляду дорослих. Відповідно до затвердженого 

графіку спеціалістами відділу захисту прав дітей служби у справах дітей 

проведено протягом I півріччя 2017 року, спільно з представниками сектору 

ювенальної превенції Дніпровського управління поліції Головного 

управління Національної поліції  в  місті Києві та спеціалістами 

Дніпровського районного в  місті Києві районного центру соціальних служб 

для сім’ї, дітей та молоді 12 профілактичних рейдів «Діти вулиці», в ході 

яких перевірені місця найбільшої концентрації дітей, а саме: громадського 

відпочинку, станції метрополітену, розважальні заклади,  комп’ютерні клуби, 

інтернет – кафе. Одночасно, в ході проведення рейдів  спеціалісти служби 

відвідали сім’ї, які опинилися у складних життєвих обставинах, з метою 



повернення дітей до навчальних закладів, виявлення дітей з якими жорстоко 

поводяться батьки чи дорослі, надання допомоги у працевлаштуванні, а за 

необхідності - влаштування дітей до закладів соціального захисту для дітей, 

своєчасної постановки на профілактичний облік, усунення причин і умов, 

внаслідок яких діти не були охоплені навчанням.         

     Станом на 30.06.2017 року на обліку у службі перебуває 55 дітей (із 34 

сімей), які опинилися у складних життєвих обставинах та, яких поставлено  

на облік з наступних причин:  ухилення батьків  від виконання батьківських 

обов’язків – 44; самовільне залишення дітьми постійного місця проживання –

2; діти, які зазнали жорстокого поводження – 3, діти які вимушено переселені 

із зони проведення АТО - 6.  

       З метою з’ясування причин, за яких сім’ї опинилися у складних життєвих 

обставинах, спеціалістами служби обстежено 57 помешкань житлово-

побутових умов проживання дітей. Поряд з цим, з батьками проведено 

профілактичну роботу щодо належного  виконання батьківських обов’язків 

та попереджено про відповідальність згідно з чинним законодавством 

України. Одночасно взято під контроль питання збереження житла 3 дітей.        

Поряд з цим, до Дніпровського районного в місті Києві центру соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді направлено клопотання щодо здійснення 

соціального супроводу 10 сімей, діти з яких перебувають на обліку в службі; 

до Дніпровського управління поліції Головного управління Національної 

поліції  в  місті Києві направлено 12 клопотань про притягнення до 

адміністративної відповідальності батьків, які не виконують батьківські 

обов’язки належним чином; до районного суду подано 8 позовів про 

позбавлення батьків батьківських прав, які ухиляються від виконання  

батьківських обов’язків та 1 позов про відібрання дітей від батьків, які 

неналежним чином виконують батьківські обов’язки.  

          За звітний період значна увага приділялась профілактичній роботі, яка 

спрямована на соціальну адаптацію 21 неповнолітніх, що скоїли 

правопорушення (злочин) або перебувають під слідством. З цими підлітками  

та їх батьками проведено відповідну роботу, а саме: обстежено житлово-

побутові умови проживання та проведено профілактичні бесіди . Інформацію  

передано до Дніпровського районного в місті Києві центру соціальних служб 

для сім’ї, дітей та молоді для надання їм правової допомоги. Протягом I 

півріччя 2017 року представники служби брали участь у 11 судових 

засіданнях щодо розгляду кримінальних справ відносно 4 неповнолітніх.  

           На постійному контролі в службі у справах дітей перебуває питання 

жорстокого поводження з дітьми та попередження насильства в сім’ї. 

Протягом I півріччя до служби надійшло 9 повідомлень щодо жорстокого 

поводження з дітьми,  фактично  підтвердилося по 1 факту. Спеціалістами 

відділу захисту прав дітей служби  проведено відповідну роботу з батьками 

дітей, попереджено про відповідальність та повідомлено правоохоронні 

органи щодо застосування до батьків заходів впливу. 

  З метою підвищення ефективності в роботі з дітьми та підлітками, 

покращення співпраці із навчальними закладами району  протягом I півріччя 

поточного року спеціалістами служби  перевірено стан виховної роботи  у 4 

загальноосвітніх навчальних закладах Дніпровського району міста  Києва.  За 



результатами проведених заходів протягом  I півріччя 2017 року службою у 

справах дітей повернуто до навчальних закладів 19 дітей.   

           З метою забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування в дитячих будинках 

сімейного типу та прийомних сім’ях, в рамках міської цільової програми 

«Діти. Сім’я. Столиця на 2016-2018 роки» були придбані побутово-технічні 

засоби на суму 28,3 тис. грн 

       Служба у справах дітей координує зусилля структурних підрозділів 

Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації щодо  захисту 

прав, свобод та інтересів дітей. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


