
П Л А Н 

основних заходів служби у справах дітей 

Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації 

на III  квартал 2018 року 
Дата і час 

проведення 

                Назва заходів 

           місце їх проведення 

  Відповідальні  Відмітка 

про 

виконання 

 

27.07.2017 

 

 

 

31.08.2017 

 

 

28.09.2017 

Проведення тематичних  нарад  за результатами перевірок 

з питань: 

 «Стан та ведення особових справ дітей - сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, які перебувають 

на первинному обліку в службі». 

 «Стан та ведення особових справ дітей, які перебувають 

на обліку в  службі, які опинилися в складних життєвих 

обставинах».  

« Стан та ведення справ громадян, які зверталися до 

Комісії з питань захисту прав дитини». 

 

 

Калініна Т.Г. 

 

 

Грищенко Л.М. 

 

 

Ісаєва І. М. 

 

2 рази на 

тиждень  

протягом 

кварталу 

Проведення особистого прийому громадян, згідно 

затвердженого графіку 

Поліщук О.В. 

Грищенко Л.М. 

Ісаєва І.М. 

Вернигора В. Г. 

Калініна Т.Г. 

 

щотижня Проведення  робочих  (оперативних) нарад щодо 

організації та стану роботи у відділах та секторах  

відповідно до їх положень. 

Стан виконавської дисципліни в роботі зі зверненнями 

громадян. 

Поліщук О.В. 

 

 

Кудрик В.М. 

 

постійно Оформлення та поновлення  особових справ дітей-сиріт 

та дітей, позбавлених батьківського піклування, які 

перебувають під опікою/піклуванням  в сім’ях 

(опікунів/піклувальників, прийомних сім’ях, дитячих 

будинках сімейного типу та  закладах ). 

Карасалович А. 

Харченко Ю. Г. 

Калініна Т.Г. 

Галушко І.А. 

 

 

за окремим  

графіком 

Організація проведення Дня відкритих дверей у відділах 

служби. 

Грищенко Л.М. 

Калініна Т.Г. 

Вернигора В. Г. 

 

постійно  

 

 

 Виявлення та проведення відповідної  роботи з батьками 

дітей, відносно яких  було скоєне жорстоке поводження 

чи насильство.  

Вернигора В.Г. 

Самойленко А. В. 

 

 

 

 постійно  Здійснення заходів  по виявленню та постановці на облік 

дітей,  які опинились в складних життєвих обставинах   

(обстеження житлово-побутових умов  цих дітей та 

вжиття  заходів по відношенню до батьків). 

Вернигора В.Г. 

Науменко В.І. 

Костенко Ю Б. 

Самойленко А.В. 

 

щомісячно Здійснення  аналізу діяльності служби за напрямками 

роботи та ефективність вжитих заходів (робочі наради ). 

Поліщук О.В. 

 

 

за окремим 

графіком 

Проведення спільних профілактичних рейдів «Діти 

вулиці», «Урок» по виявленню дітей, які займаються 

бродяжництвом та жебрацтвом. 

Самойленко А. В.  

червень-

серпень 

Формування груп та організація літнього відпочинку та 

оздоровлення дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування та дітей, які перебувають у 

складних життєвих обставинах 

 

Харченко Ю.Г.  



вересень Перевірка стану утримання та виховання дітей, які 

перебувають в Центрі захисту дітей «Наші діти»  

Калініна Т.  Г.  

 постійно  Проведення  профілактичної роботи з неповнолітніми, які 

перебувають під слідством, вживають алкогольні напої, 

наркотики, ухиляються від навчання, бродяжать. 

Самойленко А.В 

 

 

постійно Вирішення   питань про притягнення до відповідальності 

батьків чи осіб, що їх замінюють, які не забезпечують 

виконання Конституційних вимог щодо утримання, 

виховання і навчання дітей. 

Грищенко Л.М. 

Вернигора В.Г. 

Ісаєва І.М. 

Ємельяненко О.М 

 

постійно Здійснення  контролю за умовами відвідування дітьми 

пільгових та кризових категорій платних гуртків та секцій 

в підліткових клубах за місцем проживання. 

Калініна Т.Г. 

Вернигора В. Г. 

 

щомісячно Підготовка питань на розгляд  Комісії з питань захисту 

прав дитини ( підготовка проектів висновків, 

розпоряджень, позовів, тощо). 

Поліщук О.В. 

Ісаєва І.М. 

Ємельяненко О.М 

 

Вересень-

жовтень 

Виявлення та залучення  до навчання дітей, які без 

поважних причин  станом на 1 вересня не приступили до 

навчання 

Вернигора В. Г. 

Самойленко А.В. 

 

при 

надходжен

ні 

інформації 

Організація  спільних перевірок щодо дотримання норм 

чинного  законодавства про працю неповнолітніх на 

підприємствах, організаціях та установах усіх форм 

власності. 

Вернигора В. Г.  

постійно  Сприяння у влаштуванні та працевлаштуванні дітей-сиріт 

та дітей, позбавлених батьківського піклування,  які стали 

випускниками 2018 року. 

Калініна Т.Г. 

Харченко Ю.Г. 

 

Постійно 

 

 

Організація  заходів щодо утворення та функціонування 

прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу  в 

районі 

Карасалович А.Г 

 

 

 

 

 

постійно Висвітлення в  ЗМІ та на Веб-сайті Дніпровської 

райдержадміністрації  основних заходів, проведених  

службою у справах дітей 

Грищенко Л. М. 

Вернигора В. Г. 

Калініна Т.Г. 

Кудрик В.М. 

 

постійно 

 

Підготовка аналітично - статистичних  матеріалів  щодо 

роботи служби у справах дітей, (відділів). 

Грищенко Л. М. 

Вернигора В. Г. 

Карасалович А.Г. 

Манойленко А. М 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 


