УКРАЇНА
ЯРЕМЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
від 23.10.2018р

м.Яремче

№ 99

Про роботу служби у справах дітей
міськвиконкому
з
виконання
Міської
цільової
програми
соціального захисту і підтримки
дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, захисту
їх житлових прав, попередження
дитячої
бездоглядності
та
безпритульності
на
2017-2022
роки.
Заслухавши та обговоривши інформацію начальника служби у
справах дітей про роботу служби у справах дітей з виконання Міської
цільової програми соціального захисту і підтримки дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, захисту їх житлових прав,
попередження дитячої бездоглядності та безпритульності на 2017-2022
роки у 2018 році,
виконавчий комітет міської ради вирішив:
1.Інформацію начальника служби у справах дітей міськвиконкому
Микитюк М.І. про роботу служби у 2018 році взяти до відома, (довідка
додається)
2. Визнати роботу служби у справах дітей міськвиконкому у 2018 році
доброю.
3. Службі у справах дітей міськвиконкому (М.Микитюк):
- вживати заходи щодо влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, до сімейних форм виховання;
- посилити контроль за дотриманням житлових та майнових прав дітейсиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які навчаються та
виховуються в інтернатних закладах, прийомних сім’ях, перебувають під
опікою та піклуванням.
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3.1 Спільно з управлінням освіти міськвиконкому
(І.Онутчаку),
управлінням праці та соціального захисту населення міськвиконкому
(О.Торованин) Яремчанським відділенням поліції Надвірнянського відділу
поліції ГУНПУ в Івано-Франківській області (А.Кіселюку), Яремчанською
центральною міською лікарнею (О.Соколюку), селищним та сільськими
головами:
- посилити профілактичну роботу з сім’ями де батьки ухиляються від
виконання своїх обов’язків щодо виховання та утримання дітей;
- перевіряти стан утримання дітей у сім’ях опікунів та піклувальників,
прийомній сім’ї, в сім’ях, де діти опинились в складних життєвих
обставинах, інтернатних закладах;
- здійснювати контроль за цільовим використанням коштів, призначених
на утримання дітей, батьками, опікунами чи піклувальниками,
прийомними батьками;
- вживати відповідних невідкладних заходів у випадках загрози життю та
здоров’ю дітей;
- проводити рейдові перевірки в закладах, у яких провадиться діяльність у
сфері розваг, або закладах громадського харчування у нічний час, з метою
боротьби з бездоглядністю, правопорушеннями та злочинністю серед
дітей, вивчення організації дозвілля молоді у вечірній час у закладах
культури, виявлення дорослих осіб, що втягують дітей у протиправну
діяльність, виявлення порушень правил торгівлі тютюновими виробами та
спиртними напоями у закладах торгівлі
4.Про хід виконання даного рішення
виконавцям інформувати
міськвиконком щопіврічно до 10 числа.
5.Координацію роботи та узагальнення інформації з виконання рішення
покласти на головного відповідального виконавця – службу у справах дітей
міськвиконкому.
6. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

Перший заступник міського голови

Тарас Клим»юк
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Довідка
про роботу служби у справах дітей міськвиконкому з виконання
Міської цільової програми соціального захисту і підтримки дітей-сиріт
та дітей, позбавлених батьківського піклування, захисту їх житлових
прав, попередження дитячої бездоглядності та безпритульності на
2017-2022 роки.
З метою реалізації пріоритетних напрямків державної політики щодо
поліпшення становища дітей у 2018 році служба у справах дітей
міськвиконкому працювала над вирішенням таких проблем:
- реалізацією державної політики з питань соціального захисту
дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню
дітьми правопорушень;
- забезпеченні контролю за дотриманням вимог чинного
законодавства у сфері захисту прав дітей;
- забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення
опіки та піклування над дітьми, їх усиновлення;
- здійснення просвітницької роботи серед населення з метою
створення ПС, ДБСТ та патронатних сімей.
Станом на 20.10.2018р. штатна та фактична чисельність служби у
справах дітей складає 3 працівники.
Планування роботи служби здійснюється по півріччях. Згідно плану
роботи проводяться засідання координаційних рад. За звітній період 2018
року були обговорені та опрацьовані наступні питання:
- про умови проживання та матеріальне забезпечення дітей - сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа; аналіз звітів
опікунів та піклувальників;
- про забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення
опіки та піклування над дітьми, їх усиновлення; 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 незалежно від форми власності;
- про дітей, що опинились в складних життєвих обставинах та про стан
утримання їх в сім’ях;
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- про результати проведення перевірок умов проживання дітей в
сім’ях, де батьки не забезпечують належного виховання і утримання дітей
та вжиті заходи;
- про профілактику бездоглядності, безпритульності та правопорушень
серед дітей в місті.
З метою захисту прав та інтересів дітей, а також збереження та
забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування рішенням сесії міської ради від 08.11.2016 року №154-9/2016
затверджена Міська цільова програма соціального захисту і підтримки
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, захисту їх
житлових прав, попередження дитячої бездоглядності та безпритульності
на 2017-2022 роки.
За звітній період проведено 10 засідань комісії з питань захисту прав
дітей, де розглядались питання стосовно захисту прав та інтересів дітей,
що проживають на території ради.
З ініціативи Служби впродовж півріччя прийнято 7 розпоряджень
міського голови, спрямованих на соціальний захист, забезпечення законних
прав та інтересів дітей та 12 рішень міськвиконкому.
З метою координації роботи з питань, що стосуються дітей, протягом
півріччя проведено 3 засідання координаційної ради з питань дітей, на яких
розглянуто питання:
- 23.03.2018 року:
1.Про стан виконання Указу Президента України від 29.10.2014 року №
835/2014 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення додаткових
соціальних гарантій окремим категоріям громадян».
2 Стан відвідування учнями навчальних занять.
3. Стан правопорушень та злочинів серед дітей у 2018 році.
4.Про роботу з неблагополучними сім’ями та дітьми, що проживають у цих
сім’ях.
5. Про виконання рішень координаційної ради міськвиконкому з питань
дітей за 2017 рік.
6. Про виконання листа Мінсоцполітики від 03.03.2017 р. №4518/0/2-17/37,
щодо умисного доведення дітей до самогубства за допомогою інтернетресурсів.
- 16.06.2018 року:
1. Про розвиток сімейних форм виховання дітей, в т.ч. усиновлення,
здійснення контролю за утриманням і вихованням дітей, які були
усиновлені чи влаштовані до сімей.
2. Про попередження дитячої бездоглядності та безпритульності,
профілактику правопорушень серед неповнолітніх.
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3.Оздоровлення дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування.
4.Про запобігання жорстокого поводження серед дітей.
5. Про стан виховної
та профілактичної роботи в загальноосвітніх
закладах міста.
6. Про заходи щодо запобігання правопорушень, нещасних випадків в
період літніх канікул.
- 07.09.2018 року:
1.Про забезпечення роботи єдиної інформаційно –аналітичної системи
(ЄІАС) «Діти».
2.Стан виконання Указу президента України «Про національну стратегію
профілактики соціального сирітства».
3.Про проведення Всеукраїнського рейду «Урок».
4.Моніторинг стану дитячої злочинності в місті та активізація роботи по
профілактиці негативних проявів у дитячому середовищі.
5.Про захист майнових та житлових прав дітей – сиріт та дітей
позбавлених батьківського піклування.
Також з метою оперативного реагування та координації зусиль з питань
подолання негативних явищ дитячої бездоглядності та безпритульності,
попередження вчинення правопорушень неповнолітніми, соціального
захисту дітей проведено 3 наради при першому заступнику міського
голови.
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 24.09.2008
року № 866 “Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із
захистом прав дитини” функціонує комісія з питань захисту прав дитини,
на якій розглядаються питання щодо соціального захисту, забезпечення
законних прав та інтересів дітей. Протягом 2018 року проведено 10
засідань на яких розглянуто 64 питання, зокрема:
11 - про захист прав та інтересів дітей ;
5 - про позбавлення батьківських прав та відібрання без позбавлення
батьківських прав;
7 - вирішення спорів між батьками, щодо визначення місця
проживання дитини;
6 - вирішення спорів між батьками, щодо участі у вихованні дитини
та спілкуванні з нею того з батьків, хто проживає окремо від неї;
3 - про визначення форми влаштування дитини-сироти та дитини,
позбавленої батьківського піклування та припинення опіки/піклування;
18 - про захист житлових та майнових прав дітей;
12- затвердження індивідуальних планів дітей;
2 - виїзд за кордон;
Впродовж року працівники служби взяли участь 11 судових
засіданнях як представники органу опіки та піклування на захисті прав та
інтересів дітей, 2 – в Коломийському міжрайонному суді, 9 – у
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Яремчанському міському суді.
Службою у справах дітей надається практична та методична
допомога органам місцевого самоврядування, навчальним закладам міста
щодо роботи з дітьми. Регулярно проводяться навчання сільських,
селищних голів, секретарів виконкомів сільських та селищної рад,
працівників відділів, управлінь та служб міськвиконкому, опікунів,
піклувальників з питань, що стосуються захисту прав та законних інтересів
дітей:
- 16 березня 2018 р. проведено нараду-семінар з опікунами,
піклувальниками. Роз‘яснено права та обов‘язки стосовно підопічних,
попереджено про відповідальність за невиконання обов‘язків по
вихованню та утриманню дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, наголошено на необхідності проходження дітьми-сиротами та
позбавленими батьківського піклування медичних оглядів 2 рази на рік.
В м. Яремче проживає 5493 дитини, з них: 3121- дітей шкільного
віку, дошкільного віку – 553, 43 дітей з числа дітей-сиріт та позбавлених
батьківського піклування, 24 дітей, які проживають у сім`ях, що опинились
в складних життєвих обставинах,11 усиновлених дітей. Станом на
22.10.2018 року на обліку перебуває 43 дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування ( дітей – сиріт -11, 32 дітей, позбавлених
батьківського піклування). З них перебувають:
- 31 під опікою, піклуванням родичів;
- 5 дітей влаштовані в прийомну сім’ю;
- 7 дітей перебувають на повному державному забезпеченні.
З числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 4
дітей підлягають усиновленню.
Дані про дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування,
дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах постійно заносяться
в ЄІАС «Діти».
Дітям-сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування
виготовлено єдині квитки.
Всі діти – сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а
також їхні опікуни та піклувальники пройшли безкоштовний медичний
огляд в центральній міській лікарні.
Спільно з виконкомами сільських, селищної рад, ювенальною
превенцією Яремчанського відділення поліції та центральною районною
лікарнею ведеться робота щодо своєчасного виявлення дітей, які з різних
причин залишилися без батьківського піклування. За 2018 рік знято з
обліку 3 дітей, позбавлених батьківського піклування у зв`язку з
досягненням повноліття, на первинний облік взято 2 дітей позбавлених
батьківського піклування.
В порівнянні з аналогічним періодом минулого року спостерігається
тенденція до зниження кількості дітей-сиріт та дітей позбавлених
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батьківського
піклування,
що зумовлено активізацією роботи з
профілактики соціального сирітства, раннього виявлення неблагополучних
сімей та проведення відповідної роботи з ними.
Одним з пріоритетних напрямків роботи служби у справах дітей є
забезпечення розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування. Опіка (піклування) встановлюється
у визначений чинним законодавством термін з моменту надходження заяви
з відповідним пакетом документів. При встановлені опіки перевага
надається особам, які перебувають у сімейних, родинних відносинах з
підопічним. Обов’язковим є проведення роз’яснювальної роботи з
майбутніми опікунами щодо їх прав та обов’язків.
За виконанням опікунами (піклувальниками) своїх обов’язків
здійснюється постійний контроль, а саме: сім`ї відвідуються за місцем
проживання, здійснюється контроль за навчанням підопічних, станом
їхнього здоров’я та вживаються заходи щодо захисту житлових та
майнових прав неповнолітніх.
Проводиться відповідна робота щодо отримання опікунами всіх
виплат, на які мають право діти-сироти та діти, позбавлені батьківського
піклування, які виховуються в їх сім’ях. Із законними представниками
дітей постійно проводиться роз’яснювальна робота щодо необхідності
звернення до управління праці та соціального захисту населення з метою
оформлення та поновлення державної соціальної допомоги. 31 дитина
даної категорії отримує державну соціальну допомогу. З них: 27 дітей – в
управлінні праці та соціального захисту населення Яремчанського
міськвиконкому; 4 дітей, які перебувають під опікою, піклуванням
отримують державну соціальну допомогу за межами області, по місцю
проживання опікуна, піклувальника, 5 дітей – за межами міста..
У відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від
24.09.2008 року № 866 “Питання діяльності органів опіки та піклування,
пов’язаної із захистом прав дитини ” складено 67 індивідуальних планів
соціального захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського
піклування, дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах та
затверджено їх на засіданнях комісії з питань захисту прав дитини.
Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 08.10.2008р. №905
«Про затвердження Порядку провадження діяльності з усиновлення та
здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей» складено 4
звіти про умови проживання та виховання усиновлених дітей. Проблем у
стосунках між дитиною та усиновлювачами, фактів недбалого ставлення до
усиновленої дитини, загрози її життю та здоров‘ю, порушення прав та
інтересів дитини виявлено не було. Матеріально-побутові умови
проживання даних сімей визнані відмінними. Батьки дбайливо та
турботливо ставляться до виховання і повноцінного розвитку дітей, в
результаті чого діти добре адаптувались до проживання в сім’ях
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усиновлювачів
та
соціальному оточенні.
Комісією з питань захисту прав дитини при влаштуванні дітей–сиріт
та дітей, позбавлених батьківського піклування приймаються рішення про
закріплення житлової площі та збереження майна дітей даної категорії:
2 дітей - мають житло на праві власності;
36 дітей - мають житло в користуванні;
5 дітей – не мають житла.
Дане житло переважно належить опікунам або членам родини.
Дітям, які перебувають у державних закладах забезпечено
збереження житла та майна до завершення терміну перебування в
навчальних закладах. На
квартирному обліку у міськвиконкомі
перебувають 2 особи з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування. У 2017 році придбано житло в м. Івано Франківську 1 особі з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування за кошти обласного та міського бюджетів (150тис. та 84тис.)
Ведеться облік та відповідна робота з дітьми, які виховуються в сім’ях,
що опинилися в складних життєвих обставинах.
Станом на 20.10.2018 року на обліку перебуває 24 дітей із 11 сімей.
Головними причинами сімейного неблагополуччя дітей, які
перебувають на обліку в службі у справах дітей є: ведення батьками
аморального способу життя, щоденні п’янки, неповні сім'ї, погані житлові
умови, недостатнє матеріальне становище, невміння батьків знаходити
адекватні прийоми і методи виховання, ухиляння батьків від виконання
батьківських обов`язків по вихованню та утриманню неповнолітніх дітей.
Службою у справах дітей систематично проводяться виїзди,
обстеження матеріально-побутових умов проживання та бесіди з батьками
неповнолітніх стосовно неналежного виховання дітей, створення
відповідних санітарних умов проживання та здійснення нагляду за
поведінкою та відвідуванням занять дітьми. Також, проводяться бесіди з
дітьми щодо їх поведінки, відвідування навчальних занять. За результатами
бесід складаються відповідні протоколи. Обстеження умов проживання
дітей, які перебувають на обліку служби у справах дітей, здійснюється з
періодичністю 1 раз у місяць. Про відвідування складається відповідний
акт обстеження, протокол бесіди з батьками, довідка про проведену
профілактичну роботу. При необхідності у батьків відбираються пояснення
чи розписки, складаються протоколи на батьків.
Налагоджено тісну співпрацю з сільськими, селищною радами щодо
своєчасного виявлення дітей, які опинились в складних життєвих
обставинах для взяття їх на облік та надання допомоги чи вилучення дітей
з неблагополучного середовища. З усіх сільських та селищної рад
витребувано довідки та банки даних дітей, які опинились в складних
життєвих обставинах.
Своєчасне виявлення таких дітей та проведення з їх сім’ями
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відповідної
роботи
сприяє збереженню
біологічної сім'ї,
допомагає зменшити кількість дітей, які перебувають поза сімейним
оточенням, сприяє створенню умов для виховання відповідального
батьківства.
Протягом 2018 року до служби у справах дітей надійшло 1 звернення з
приводу насильства над дитиною – (сексуальне насильство над дитиною).
Дитину було взято на облік дітей, що проживає в сім’ї, яка опинилась в
складних життєвих обставинах. Проводилась координуюча робота з даною
сім’єю відповідно до складеного індивідуального плану соціального
захисту дитини за участі представників поліції, психолога, відкрито
кримінальне провадження щодо особи, що вчинила злочин над дитиною,
здійснюються регулярні обстеження умов проживання сім’ї з метою
ліквідації проблеми. З батьками та дітьми проведено відповідну
профілактичну роботу щодо недопущення порушення прав дітей та
насильства над ними.
Коли всі вжиті профілактичні заходи не дають бажаних результатів,
як крайня міра, розглядається питання про вилучення дітей із сімейного
оточення, або позбавлення батьків батьківських прав відносно їхніх дітей.
За 2018 р. від органу опіки та піклування підготовлено та подано до
міського суду 1 позовну заяву в інтересах дітей - про позбавлення
батьківських прав, з них задоволено 1. На сьогоднішній день під контролем
служби 4 сім’ї, з яких у 2018 році вилучено 13 дітей – на даний час діти
перебувають у Центрах соціально-психологічної реабілітації дітей області.
Опрацьовується питання щодо подання позовів на позбавлення батьків
батьківських прав.
За неналежне виконання батьківських обов’язків 2018 р. до
адміністративної відповідальності притягнуто 24 батьків. Постійно
здійснюється нагляд за даними сім‘ями стосовно виконання ними своїх
батьківських обов‘язків (проводяться обстеження матеріально – побутових
умов проживання сім‘ї, профілактичні бесіди).
За 2018 р. працівниками служби у справах дітей міськвиконкому спільно з
працівниками ювенальної превенції відділення поліції проведено 16 рейдів
«Діти вулиці”, „Урок», «Канікули”, „Вокзал” з метою виявлення порушень
прав дітей та тих, які жебракують, бродягують, вживають алкоголь,
наркотики, дітей з девіантною поведінкою, для забезпечення їх соціального
захисту. На виконання розпорядження міського голови від 07.05.2017 р.
№95-р

«Про проведення профілактичних заходів ( рейдів)», з метою

обстеження житлово-побутових умов дітей, контролю щодо раціонального
використання державних соціальних виплат,

недопущення перебування
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неповнолітніх осіб у пізній вечірній час

у

розважальних

закладах,

виявлення торгівлі тютюновими виробами та спиртними напоями,
працівниками служби у справах дітей міськвиконкому протягом 2018року
організовано та проведено спільно з

робочою групою по проведенню

рейдових перевірок 40 рейдів в сім’ї та місця відпочинку молоді.
Протягом 2018 року 2 неповнолітніх скоїли 1 злочин.

Основними

причинами вчинення неповнолітніми протиправних дій є недостатній
життєвий досвід, схильність до наслідування дорослих, не завжди
позитивний вплив на дітей оточуючого середовища, намагання звільнитися
від опіки з боку батьків, віра в безкарність, недостатній рівень
самокритичного ставлення до власних вчинків, неправильна оцінка
складних життєвих ситуацій, безконтрольність з боку вихователів.
Відомості про неповнолітніх на момент учинення злочину
показують, що злочини неповнолітні вчинили у віці від 14 до 18 років,
також треба зауважити, що 1 дитина виховуються у повній сім’ї, Всі сім’ї
проживають в добрих та задовільних матеріально-побутових умовах,
батьки та неповнолітні характеризуються з позитивної сторони.
Станом на 20.10.2018р. під наглядом служби у справах дітей
знаходяться 6 неповнолітніх дітей, що скоїли злочини або схильні до
правопорушень. Станом на аналогічну дату минулого року під наглядом
служби знаходилося 6 дітей. З кожним неповнолітнім, що вчинив
правопорушення та злочин проводиться індивідуально-правова
профілактична робота за місцем їх навчання та проживання.
На постійному контролі знаходиться питання поведінки
неповнолітніх, які засуджені до покарання не пов’язаного з позбавленням
волі. На обліку перебуває 3 особи, з кожним неповнолітнім, та їх
батьками проводиться індивідуально-правова профілактична робота з
приводу недопущення вчинення нових злочинів та правопорушень в
майбутньому.
Станом на 20.10.2018 року на обліку в центрі зайнятості не
перебуває жодного неповнолітнього, як такого, що шукає роботу і має
статус безробітного.
В 2018 році згідно вікової категорії підлягали оздоровленню 32 дітей
– сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Всі діти даної
категорії оздоровлені.
8 дітей – МДЦ «Артек»;
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12 дітей - ДП «Молода гвардія»;
12 дітей оздоровились в санаторіях області.
Із 43 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
всім дітям забезпечено право на освіту. Зокрема: 24 дітей навчається в
загальноосвітніх закладах, з них 12 – в ЗОШ регіону, 5 дітей - в
навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації (училища, коледжі, ліцеї), 3
дітей - в Долинському дитячому будинку «Тепий дім», 1 дитина в
Коломийському будинку – інтернаті, 2 дітей дошкільного віку перебувають
на утриманні в Надвірнянському будинку дитини, 8 дітей – дошкільного
віку. Всі школярі з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування забезпечені безплатним харчуванням.
Службою у справах дітей спільно з відділами молоді та спорту,
освіти
надається методично-організаційна допомога по проведенню
тематичних заходів у навчальних закладах. Проведено ряд заходів,
спрямованих на пропаганду здорового способу життя, репродуктивного
здоров’я, прийняття відповідальних рішень, усвідомлення своїх прав та
обов’язків. Зокрема, проведено акцію «Обери здоров’я – обери життя!».
Були залучені діти різних вікових категорій, з якими проведено бесіди,
розважальну програму та ігротеку.
Під час культурно – масових заходів роздавались такі інформаційнометодичні матеріали: ілюстративні матеріали до Конвенції ООН про права
дитини «Твої життєві дороговкази», інформаційний довідник «Служби
допомоги дітям», буклети серії «Вчимося жити самостійно»,« Підліткам
про житлові та майнові права», «Як створити прийомну сім’ю». В
регіональному часописі «Яремчанський вісник» постійно публікуються
матеріали, напрацьовані працівниками служби. Інформація про проведені
заходи постійно висвітлюється засобами масової інформації.
Для соціального захисту дітей та їх правового інформування і
виховання, на виконання Закону України “Про органи і служби у справах
дітей та спеціальні установи для дітей” службою у справах дітей
здійснюються виїзди в навчальні заклади міста. Працівники Служби
спрямовують свою роботу, насамперед, на надання практичної допомоги,
роз'яснення вчителям питань чинного законодавства стосовно прав та
обов'язків неповнолітніх, належного ведення виховної та профілактичної
роботи.
Протягом 2018 року, працівниками служби у справах дітей здійснені
планові виїзди у 8 загальноосвітніх закладів регіону.
Стан виховної роботи з питань захисту прав дітей, профілактики
правопорушень серед дітей та впровадження здорового способу життя
учнів в навчальних закладах визнано таким, що ведеться на належному
рівні.
Також, на загальношкільних та класних батьківських зборах
проводиться відповідна робота з батьками щодо попередження
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бездоглядності,
безпритульності серед
дітей,
вчинення
ними
правопорушень, попередження насильства в сім‘ях, соціального захисту
прав дітей: читаються лекції, надаються консультації, відповіді на питання,
розповсюджуються буклети, плакати та інша друкована продукція.
3 червня в м. Яремче відбулися святкові заходи, приурочені
Міжнародному дню захисту дітей. Вже традиційно під час свята найменші
учасники мали змогу пофантазувати, виконуючи малюнок на асфальті на
тему «Моя країна – Україна». Святковий концерт, конкурси та вікторини
чекали в цей день на дітей, у святкуванні взяло участь близько 300 дітей
Завдяки спонсорам свята та підтримки міського голови дітей пригощали
морозивом та солодощами. Переможці конкурсів були нагороджені
призами та солодкими подарунками.
25 червня 2018 року завдяки співпраці служби у справах дітей та
відділу молоді та спорту міськвиконкому в рамках святкування Дня молоді
було організовано спортивні змагання, в яких взяли участь діти, що
опинились в СЖО.
15 серпня за участі психолога-психотерапевта Івано-Франківського
обласного ЦСПРД, працівників служби у справах дітей міськвиконкому,
опікунів та піклувальників відбувся тренінг для групи дітей з числа дітейсиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування віком від 12 до 17
років на тему: «Навчаємось спілкуванню».
8 вересня в рамках проведення Всеукраїнського рейду «Урок»,
службою у справах дітей надано гуманітарну допомогу одягом до нового
навчального року дітям, що проживають в сім’ях, які опинились у
складних життєвих обставинах.
До Пасхальних свят за сприяння та ініціативи міського голови 15 сімей, що
опинились в складних життєвих обставинах та 18 дітей-сиріт та
позбавлених батьківського піклування, отримали вітання від влади та
гостинці для дітей у вигляді продуктових наборів.
У звітному періоді здійснювався прийом громадян з питань
захисту законних прав та інтересів дітей: поступило 68 звернень громадян,
в тому числі – 29 письмових, 39 – усних. Всі звернення розглянуто у
визначені терміни відповідно до чинного законодавства.
На виконання заходів Міської цільової програма соціального захисту і
підтримки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,
захисту їх житлових прав, попередження дитячої бездоглядності та
безпритульності на 2017-2022 роки передбачено 130 тис. гривень. З них
використано: 22 тис. гривень, а саме:
- на придбання паливно - мастильних матеріалів – 5.0 тис.грн.;
- на проведення заходів до Дня захисту дітей
6.0 тис.грн.
- на проведення заходів до Великодніх свят 6.0 тис.грн.;
- для придбання продуктів для дітей,
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що опинились в складних життєвих обставинах 3.0 тис. грн..
- до Дня усиновлення
2.0тис.грн.
Для покращення роботи Служби необхідно:
- забезпечення автотранспортом
- відновити роботу міського ЦСССДМ

Начальник служби у справах дітей

Марія Микитюк

