Звіт про роботу служби у справах дітей виконавчого комітету
Івано-Франківської міської ради за ІІ квартал 2019 року
Відповідно до законів України «Про органи і служби у справах дітей
та спеціальні установи для дітей» та «Про місцеве самоврядування в
Україні» здійснення соціально-правового захисту дітей покладається на
службу у справах дітей. Служба здійснює захист прав дитини, представляє
інтереси дітей в судах, забезпечує діяльність щодо усиновлення та
сімейних форм виховання, веде справи з опіки та піклування над дітьми,
вирішує численні спори між батьками щодо спілкування з дитиною та
визначення місця її проживання, захист житлових прав дітей, веде справи
дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах тощо.
В 2019 році на проведення службою у справах дітей заходів з
виконання Міської програми з реалізації Національної стратегії у сфері
прав дитини на період 2017-2020 років (рішення від 15.03.2017р. №18-11) з
спеціального фонду виділено 310 тис. грн., впродовж ІІ кварталу
профінансовано 53067 грн.
Станом на 25.06.19р. на обліку в службі у справах дітей перебуває 208
осіб, з них 171 дитина-сирота та позбавлена батьківського піклування, 37
дітей, що опинились в складних життєвих обставинах.
З категорії дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування:
- 131 дитина виховується в сім’ях опікунів, піклувальників;
- 18 дітей виховуються у прийомних сім’ях та ДБСТ;
- 20 дітей перебуває на повному державному забезпеченні:
в державних дитячих закладах - 11;
в середніх спеціальних навчальних закладах – 7;
- 2 тимчасово влаштовані в сім’ї родичів, знайомих.
Впродовж звітного періоду на розгляд виконавчого комітету міської
ради підготовлено проекти 5 рішень, якими надано статуси дитини-сироти,
дитини, позбавленої батьківського піклування, 7 дітям та встановлено
опіку (піклування) над 5 дітьми, на повне державне забезпечення
направлено 5 дітей.
Підготовлено 5 висновків про доцільність встановлення, опіки,
піклування та її (його) відповідність інтересам дітей.
На даний час в м.Івано-Франківську функціонує 12 прийомних сімей, в
яких виховується 17 дітей, та один дитячий будинок сімейного типу, в
якому проживає 8 дітей.
За звітний період працівниками відділу з питань опіки та піклування
відвідано 38 дітей даної категорії за місцем проживання, про що складено
відповідні акти.
У відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від
08.10.2008р. №905 «Про затвердження Порядку провадження діяльності з
усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених
дітей»:

- на місцевому обліку дітей, які можуть бути усиновлені перебуває 38
дітей, від початку року взято на облік 3 дітей, які можуть бути усиновлені;
- на обліку кандидатів в усиновлювачі перебуває 13 подружніх пар;
- здійснено контроль за дотриманням прав 10 усиновлених дітей;
- кандидатами в усиновлювачі усиновлено 4 дітей;
- підготовлено висновки про можливість бути усиновлювачами для 3
подружніх пар;
- підготовлено 5 висновків до суду про доцільність усиновлення;
- обстежено умови проживання 5 кандидатів в усиновлювачі, сформовано
особові справи, дані внесені в ЄІАС «Діти»;
- впродовж кварталу організовано знайомство кандидатів в усиновлювачі,
опікуни та прийомні батьки з 2 дітьми, які перебувають в ІваноФранківському обласному центрі соціально-психологічної реабілітації
дітей, 3 дітьми, вихованцями Івано-Франківського міського центру
соціально-психологічної реабілітації матері та дитини «Містечко
милосердя святого Миколая», та однією дитиною, яка перебувала в ІваноФранківській обласній дитячій клінічній лікарні, з метою влаштування до
сімейних форм виховання.
Службою у справах дітей за звітній період взято на облік 7 дітей: 4
позбавлених батьківського піклування, 2 сиріт, 1 – у зв’язку з ухиленням
батьків від їх виховання та утримання.
За цей же період знято з обліку 11 дітей, з них 5 досягли повноліття, 3
дітей усиновлено, зникли підстави перебування на обліку 3 дітей.
Робота працівників служби спрямована на збереження для дитини її
біологічної родини, зменшення кількості дітей, які перебувають поза
сімейним оточенням, сприяння створенню умов для виховання
відповідального батьківства. Саме тому основним напрямком роботи
служби у справах дітей є вчасне виявлення таких сімей та проведення з
ними відповідної профілактично-виховної роботи.
З цією метою службою налагоджена відповідна взаємодія з
освітянськими, медичними закладами міста. До участі в розгляді
інформаційних повідомлень з питань невиконання батьками обов’язків
щодо виховання та утримання дітей, а також відвідуванні дітей за місцем
проживання залучено працівників закладів охорони здоров’я, сектору
молодіжної превенції, освітянських закладів, міського центру соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді.
Впродовж кварталу відвідано 104 сім’ї, що мають на утриманні 169
дітей та потрапили в поле зору соціальних служб. Під час обстежень умов
проживання дітей надається інформаційна, правова та матеріальна
допомога у подоланні складних життєвих обставин, які склалися в їх
сім’ях, в тому числі повернення дітей до навчальних закладів, виявлення
дітей, з якими жорстоко поводяться батьки чи дорослі, надання допомоги
батькам у працевлаштуванні.
Впродовж кварталу за наслідками проведеної роботи одному
неповнолітньому надано допомогу в оформленні паспорта громадянина

України у формі ID картки; одну неповнолітню повернуто із закладу
соціального захисту дітей в рідну сім’ю; двом матерям надано допомогу в
оформленні гарантованих державою соціальних допомог; забезпечено
систематичне консультування трьох дітей кваліфікованими психологами;
одній дитині забезпечено отримання інклюзивної освіти; дві матері за
сприяння служби у справах дітей пройшли курс лікування від алкогольної
залежності. Працівниками служби забезпечено право дитини на
батьківське піклування шляхом визнання батьком свого батьківства в
органах РАЦСу. В зв’язку із станом здоров’я матері двоє дітей передано на
виховання в сім’ю батька до завершення нею курсу лікування; забезпечено
літнє оздоровлення двох дітей, які опинилися в складних життєвих
обставинах. З неповнолітньою матір’ю ромської національності повторно
проведено бесіду про відповідальність за використання новонародженої
дитини при жебракуванні, також встановлено місце її реєстрації та
направлено в службу у справах дітей Підгаєцької райдержадміністрації
Тернопільської області для оформлення гарантованих державою допомог
та паспорта громадянина України у формі ID картки. Під час рейдової
роботи за місцем проживання виявлено двох дітей, які потребували
невідкладної медичної допомоги, в зв’язку з цим бригадою швидкої
медичної допомоги їх було доставлено в медичний заклад для обстеження
та лікування. Щодо одного неповнолітнього, який перебуває в конфлікті із
законом, та походження якого не було відомо, працівниками служби у
справах дітей було забезпечено дотримання його прав шляхом
встановлення прізвища імені та по батькові, місця його проживання та
реєстрації, а також місця перебування його рідної багатодітної сім’ї.
Працівниками служби спільно з адміністраціями навчальних закладів міста
вжито заходів щодо повернення 5 неповнолітніх до навчання.
У разі, коли проведена робота не дає позитивних результатів, службою
у справах дітей порушується клопотання перед органами внутрішніх справ
про притягнення батьків до адміністративної відповідальності за ст.184
КпАП. Так, за звітний період до відділу ювенальної превенції управління
превентивної діяльності Головного Національної поліції України в області
було направлено 9 таких клопотань.
На постійному контролі в службі у справах дітей перебуває питання
жорстокого поводження з дітьми та попередження насильства в сім’ї. За
звітний період до служби надійшло 5 повідомлень щодо жорстокого
поводження з дітьми або загрозу його вчинення. Спеціалістами служби
проведено відповідну роботу з батьками дітей, попереджено про
відповідальність та повідомлено правоохоронні органи, станом на
25.06.2019р. жодне з них не знайшло свого підтвердження.
З навчальних закладів всіх рівнів акредитації до служби від початку
року надійшло і задоволено (за результатами проведеної роботи з
неповнолітніми та їх батьками) 6 клопотань про надання погодження на
відрахування студентів, які за різних обставин не можуть продовжувати
навчання у зазначеному закладі.

З метою запобігання випадків незаконного відчуження житла служба у
справах дітей при розгляді звернень громадян щодо здійснення того чи
іншого правочину від імені дитини ретельно вивчає підстави для надання
такого дозволу, перевіряє достовірність наданих документів. Складні
питання, які пов’язані з відчуженням або придбанням житла, де діти мають
право власності чи користування означеним житлом розглядаються на
засіданні комісії з питань захисту прав дитини.
Впродовж ІІ кварталу 2019 року службою розглянуто 46 питань щодо
захисту житлових та майнових прав дітей і надано відповідні дозволи на
відчуження житла або ж набуття дітьми права на нерухоме майно.
Від початку року службою у справах дітей забезпечено організацію
проведення засідань координаційної ради у справах дітей та комісії з
питань захисту прав дитини.
На засіданні ради розглянуто питання соціального супроводу дітейсиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей з сімей, що
опинились в складних життєвих обставинах, співпраці органу опіки та
піклування м.Івано-Франківська та громадськості в сприянні досягнення
порозуміння сторін та визнання необхідності зменшення конфліктів, які
мають вплив на дітей в інтересах всіх членів сім’ї, а також Пластової
методики виховання у роботі з дітьми та учнівською молоддю.
З метою забезпечення роботи комісії за поданням служби у справах
дітей на 3 засіданнях комісії розглянуто 40 питань щодо захисту законних
прав та інтересів дітей.
Впродовж звітного періоду видано 38 наказів по службі. За звітний
період службою підготовлено та внесено на розгляд виконавчого комітету
міської ради проекти рішень «Про проведення службою у справах дітей
заходів на відзначення в місті Дня захисту дітей» (рішення №609 від
22.05.2019р.), «Про забезпечення житлових та майнових прав дітей в місті
Івано-Франківську» (рішення №502 від 23.04.2019р.) та «Про проведення
службою у справах дітей заходів з нагоди відзначення 357-ої річниці від
дня заснування м.Івано-Франківська» (рішення №459 від 18.04.2019р.).
також нами надавалися пропозиції до наступних рішень виконавчого
комітету міської ради: від 18.04.2019р. №453 «Про відзначення в місті Дня
матері та Міжнародного Дня сім’ї» та №452 «Про організацію відпочинку
та оздоровлення дітей м.Івано-Франківська влітку 2019 року».
Від початку року розглянуто 117 звернень громадян, в т.ч. усні,
анонімні, 1 інформаційний запит, 360 листів від установ та організацій;
підготовлено 198 запитів, клопотань та інформацій до закладів охорони
здоров’я, освіти, органів внутрішніх справ тощо.
Службою у справах дітей забезпечено діяльність виконавчого комітету
міської ради як органу опіки та піклування шляхом підготовки 19 рішень
виконавчого комітету міської ради.
За наслідками розгляду надано згоду на реєстрацію двох
новонароджених дітей без згоди другого з батьків в органах РАЦСу;
відмовлено ВДВС МУЮ в наданні згоди на відчуження 4 помешкань,

право користування якими мають діти; визначено місце проживання 3
дітей із 2 сімей; встановлено порядок участі 3 батькам у вихованні дітей;
11 особам, в т.ч. 8 дітям, надано статус дитини, яка постраждала внаслідок
воєнних дій та збройних конфліктів; працівниками служби подано до суду
5 висновків про доцільність (недоцільність) позбавлення громадян
батьківських прав, 1 – щодо визначення місця проживання дитини та 1
висновок у майновому спорі. Забезпечено участь працівників служби як
представників органу опіки та піклування в судових засіданнях з
цивільних та кримінальних справ щодо дітей.
Працівниками служби забезпечено своєчасне внесення, облік,
редагування, пошук, перегляд і використання даних, роздрукування форм
документів у межах наданих прав доступу до інформаційних ресурсів
Єдиної інформаційно-аналітичної системи «Діти».
Службою у справах дітей розповсюджуються серед широкого загалу
інформаційні буклети «Відповідальне батьківство», «Пам’ятка батькам,
чиїм обов’язком є виховання та забезпечення розвитку дитини»,
«Дорослим про можливі проблеми дітей», «Стоп насильству та
жорстокому поводженню з дітьми», флаєри «Ти маєш право…», інша
інформаційно-довідкова продукція з питань забезпечення прав дитини. В ІІ
кварталі 2019 року виготовлено та розповсюджуються довідники
«Міжнародне та національне законодавство у сфері захисту дитини» та
"Крокуємо містом своїми правами". Службою у справах дітей спільно з БО
БФ «Карітас-Івано-Франківськ УГКЦ» виготовлено ролик соціальної
реклами «А що дитині треба?», який транслювався впродовж травнячервня на ОТБ «Галичина» та ТРК «Вежа».
З метою інформування громадськості про діяльність структурного
підрозділу систематично розміщуються та поширюються дописи на
власній сторінці в соціальній мережі, офіційному сайті міста, Єдиному
державному веб-порталі відкритих даних data.gov.ua, веб-сайті edata.gov.ua, на веб-сайті e-tender.ua створено план закупівель товарів, робіт
та послуг за електронною системою Prozorro (допорогові закупівлі). Також
від початку року в соціальній мережі Facebook (сторінка «Служба дітей
ІФ») розміщено 73 інформаційні матеріали щодо роботи з дітьми.
З метою сприяння в працевлаштуванні дітей в літній період
працівниками служби у справах дітей надсилалася інформація про перелік
актуальних вакансій, зареєстрованих в Івано-Франківському міському
центрі зайнятості, в професійно-технічні заклади міста.
Впродовж кварталу службою у справах дітей організовано заходи для
дітей міста, в т.ч. тих, що перебувають на обліку в службі.
16 квітня 2019 року діти, які перебувають на обліку в службі у справах
дітей, переглянули благодійну театральну постановку «Аффабель» в ІваноФранківському національному академічному драматичному театрі ім.Івана
Франка та отримали подарунки.
Служба брала активну участь та залучала благодійників для надання
допомоги потребуючим до Великодніх свят.

З нагоди святкування Дня міста Івано-Франківська 3 травня в міському
парку культури ім. Т.Шевченка спільно з організацією «Спорт для всіх»
проведено спортивне сімейне свято «Спільно до нових вершин» для дітей
пільгових категорій.
07.05.2019 року в залі засідань виконавчого комітету міської ради
презентовано інформаційний довідник "Крокуємо містом своїми правами".
В заході взяли участь представники державних та недержавних закладів і
установ, які діють в місті Івано-Франківську в інтересах дітей; бажаючі
мали змогу ознайомитися з їх повноваженнями.
Знати свої права та вміти їх захищати - це не однакові поняття. В цьому
переконатися студенти та учні семи професійно-технічних та вищих І-ІІ
рівня акредитації навчальних закладів міста, для яких у день народження
Івано-Франківська службою у справах дітей було проведено правовий
квест. 15 травня всіх учасники квесту мали змогу в ясний погодній день
скористалися отриманим подарунковим сертифікатом – взяли участь в
пізнавальній екскурсії містом.
Для дітей, які перебувають на обліку в службі організовано ряд заходів
з нагоди Дня захисту дітей. 29 травня для дітей міського соціальнореабілітаційного центру матері та дитини «Містечко милосердя святого
Миколая» працівники служби у справах дітей спільно з учнями ІваноФранківського ВХПУ №3 організували свято гарного настрою та
незабутніх вражень у світ цікавих та кольорових емоцій. 30 травня для
дітей організовано майстер-клас з виготовлення шоколадних цукерок у
"Львівській майстерні шоколаду". Діти ознайомилися з таємними
секретами приготування найсмачніших цукерок та вчилися робити
справжні кондитерські шедеври. 1 червня організовано для діток майстер клас з виготовлення круасанів в крамниці"Цар хліб".
30 травня з 450 вихованцями найбільшого пришкільного табору міста
спеціалізованої школи № 1 навчалися правилам взаємодії з оточуючими.
Дітки отримали настільні ігри, якими зможуть гратися в пришкільному
таборі.
31 травня 2019 року напередодні Міжнародного дня захисту дітей для
юних івано-франківців було організовано свято, до проведення якого
долучилися Благодійний фонд Благодійна організація «Карітас ІваноФранківськ УГКЦ», служба у справах дітей, Департамент освіти та науки
Івано-Франківської міської ради, ювенальна превенція Прикарпаття,
студенти ІФНМУ. В Дитячому містечку "Маю право" діти мали змогу
відвідати різноманітні локації та майстеркласи, лікарню для ведмежат,
благодійний ярмарок, висловити свої мрії на дошці побажань. На святі
відбувалася зйомка обласним телебаченням «Галичина» вуличної
програми «Веселий нотний стан» і всі присутні насолоджувалися чудесним
співом юних співочих талантів міста Івано-Франківська. Телеверсію
програми було продемонстровано на ОТБ «Галичина» 6 червня ц.р.
У день захисту дітей службою у справах дітей спільно з ГО "Родина
Кольпінга на Прикарпатті" в парку культури та відпочинку імені

Т.Шевченка проведено інформаційно-правовий захід "Щасливий простір
дитинства" у формі квесту. Діти отримали багато позитивних емоцій та
нових знань, активно відпочили.
4 червня 2019 року службою у справах дітей ще для 6 команд
навчальних закладів проведено правовий квест "Крокуємо містом своїми
правами". Питання стосувалися діяльності закладів, які працюють у місті
щодо забезпечення прав дітей. Команди відвідали різні куточки міста Каскад, центр, парк культури та відпочинку ім.Т.Шевченка, Південний
бульвар і вкотре переконалися, що у місті є багато установ, які готові діяти
в їх інтересах. Найголовніше, що діти винесли з квесту - це необхідність
вчасно звернутися за допомогою у забезпеченні їх прав та інтересів.

