
 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 

__20.03.2019_                                                                                                   №___125___ 

                                                                 м. Лиман 

Про затвердження звіту про роботу 

служби у справах дітей Лиманської 

міської ради за 2018 рік. 

 

Відповідно до додатку 5 до Статуту Лиманської об`єднаної територіальної 

громади затвердженого рішенням міської ради від 23.12.2016 року № 7/22-987, 

керуючись ст. 34, 52, 54, 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в 

Україні”, виконавчий комітет міської ради 

 

В И Р І Ш И В: 

1. Затвердити звіт про роботу служби у справах дітей Лиманської міської ради 

в 2018 році. (додається) 

2. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.  

 

 

 

 

Міський голова                                                                          П.Ф.Цимідан 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 

до рішення виконавчого комітету 

Лиманської міської ради 

__20.03.2019____ № ___125_____ 

 

Звіт 

про роботу служби у справах дітей 

Лиманської міської ради за 2018 рік. 

 

Служба у справах дітей діє відповідно до повноважень наданих ст.4 Закону 

України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», є 

юридичною особою. Штатна чисельність служби у справах дітей становить 6 осіб. 

До складу структурного підрозділу входять: сектор опіки, піклування та 

усиновлення дітей - 2 працівника, 2 працівника з питань соціально-правового 

захисту дітей, 1 працівник з бухгалтерського обліку, начальник служби. 

Впродовж звітного періоду працювали над реалізацією державної політики з 

питань соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та 

безпритульності, підтримки національного усиновлення та інших форм сімейного 

виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; 

забезпечення контролю за дотриманням вимог чинного законодавства у сфері 

захисту прав дітей; підвищення рівня правової культури територіальної громади 

міста у сфері охорони дитинства. 

З цією метою організовували розробку і здійснення на території міста 

заходів, спрямованих на поліпшення становища дітей, їх фізичного, 

інтелектуального і духовного розвитку, запобігання дитячій бездоглядності та 

безпритульності, вчиненню ними правопорушень. 

 Відповідно до статистичних даних, в Лиманській об`єднаній територіальній 

громаді проживає 7940 дітей. 

На обліку в службі у справах дітей станом на 31.12.2018 року перебуває 220 

дітей, з них: 134 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 30 

дитина, що перебуває у складних життєвих обставинах. Усиновлених – 22 дитини. 

Діти - сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які знаходяться в 

СОЦСР «Смарагдове місто» - 34 дітей 

Впродовж 2018 року взято на облік 21 дитину: 3 сиріт, 10 позбавлених 

батьківського піклування, 8 дітей (4 сімей), в зв’язку з ухиленням батьків від їх 

виховання та утримання, з них: 1 дитина – знята та поновлена на обліку.  

За звітній період знято з обліку 19 дітей. З них 10 осіб досягли повноліття, 2 

дітей усиновили, 

На первинному обліку перебуває 134 дитини-сироти та дитини, позбавленої 

батьківського піклування. З них: 



- 102 дітей виховується в сім’ях опікунів, піклувальників; 

- 11 дітей  в прийомних сім’ях, ДБСТ 

- 20 дітей перебувають на повному державному забезпеченні. 

Впродовж звітного періоду на первинний облік взято 13 дітей даної 

категорії. 

2 дітей взято на місцевий облік з усиновлення, подано анкети та повний 

пакет документів в ССД ОДА. Поновлено інформацію відносно 20 дітей, які 

перебувають на обліку з усиновлення в ССД ОДА та Департаменту захисту прав 

дітей та усиновлення міністерства соціальної політики України. Протягом звітного 

періоду службою у справах дітей підготовлено 16 висновків про доцільність 

усиновлення та відповідність його інтересам дитини, взято участь у 84 судових 

засіданнях щодо усиновлення дітей, позбавлених батьківського піклування, та 

внутрісімейного усиновлення. Здійснено контроль за умовами проживання і 

виховання, дотриманням прав 7 усиновлених дітей. 

Працівниками служби підготовлено 13 висновків про доцільність 

встановлення опіки (піклування), 7 пакетів документів для проходження навчання 

потенційних опікунів, піклувальників в Донецькому обласному ЦСССДМ. 

Підготовлено 12 витяг з обліково-статистичних карток дітей даної категорії для 

вступу у ВНЗ, технікуми, коледжі та ПТУ на пільгових умовах. 

Працівники відповідно до розподілу посадових обов’язків формують особові 

справи дітей, які перебувають на обліку у службі, готують проекти індивідуальних 

планів їх соціального захисту, запити на підприємства і організації для вивчення 

стану виконання батьківських обов’язків, житлового забезпечення, стану здоров’я 

дітей тощо. Отримані дані систематично вносяться в Єдину інформаційно-

аналітичну систему «Діти». Постійно надається правова допомога сім’ям з дітьми, 

які опинилися в складних життєвих обставинах, опікунам (піклувальникам), 

прийомним батькам в оформленні документації для отримання гарантованої 

державою допомоги, працевлаштування, виконання батьками обов’язків по догляду 

за дітьми тощо.  

Наразі основними завданнями служби міської ради у справах дітей 

залишається реалізації права кожної дитини, яка залишилась без батьківського 

піклування, на виховання в сім’ї, зменшення кількості дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, в державних закладах.  

Питання забезпечення сімейних форм виховання для дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, залишається актуальними і надалі.  

Протягом 2019 року визначатимуться оптимальні шляхи вирішення проблем 

у відповідності до індивідуальних потреб кожної дитини та влаштування її на 

виховання у сім’ю опікунів, піклувальників, прийомну сім’ю, дитячі будинки 

сімейного типу. 
Службою у справах дітей проводиться робота по виявленню нерухомого 

майна у дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, здійснюється 

контроль за оформленням спадщини на їх ім‘я. У разі надходження інформації про 



наявність у дитини майна, комісією здійснюється його обстеження, складається 

опис, ініціюється питання про призначення опіки над майном.  

Під постійним контролем перебуває питання вчасної постановки на 

квартирний облік дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які 

на час виникнення обставин, що призвели до втрати дітьми батьків, не мали 

впорядкованого житла. По досягненню дітьми відповідного віку службою 

направляється до піклувальника письмове повідомлення щодо забезпечення права 

дитини на постановку їх на пільгову квартирну чергу. Протягом 2018 року на 

зазначений облік було поставлено 10 дітей відповідної категорії. На кінець року на 

квартирному обліку перебувало 47 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, та осіб з їхнього числа. 

На виконання у 2018 році заходів, затверджених розпорядженням голови 

Донецької обласної адміністрації від 02.03.2018 № 290/5-18 «Про затвердження 

регіональної програми «Забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2018-2020 роки» та міської програми 

«Забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 

та осіб з їх числа на 2018-2020 роки» затвердженою рішенням Лиманської міської 

ради від 22.03.2018 року № 7/45-1999 були виділені кошти в сумі 3600.0 тис.грн 

для придбання 12 квартир для осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування. 

 Лиманською міською радою на виконання заходів вищезазначених програм 

було придбано 12 квартир за умови у співфінансування у відношенні 50/50 

відсотків, на що витрачено 3440,2 тис. грн. Всі квартири були передані особам з 

числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 

За рахунок субвенції з державного бюджету в сумі 615,067 тис. грн. та кошт 

Лиманської об`єднаної територіальної громади в сумі 14,296 тис.грн придбано та 

передано 2 квартири для осіб з числа дітей-сиріт. 

 За рахунок субвенції з державного бюджету в сумі 1890,0 тис. грн. придбано 

житловий будинок для створення дитячого будинку сімейного типу. 

З метою своєчасного виявлення та обліку дітей із сімей, які неспроможні 

виконувати батьківські обов’язки та потребують соціального захисту, службою 

налагоджена відповідна взаємодія з освітянськими, медичними закладами міста.  

Впродовж 2018 року проведено 33 профілактичних рейди по попередженню 

дитячої бездоглядності, жебракування, профілактики правопорушень, в сім`ях, які 

опинилися в складних життєвих обставинах, проведено 119 обстежень житлово-

побутових умов проживання сімей, які проживають на території Лиманської 

об`єднаної територіальної громади, 97 батьків попереджені про адміністративну 

відповідальність за не виконання батьківських обов`язків. 

Впродовж звітного періоду на 12 засіданнях комісії з питань захисту прав 

дитини затверджено 158 індивідуальних планів соціально-правового захисту дітей, 

що опинилися в складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування. А також розглянуто питання: 

- встановлення порядку участі батька у вихованні дитини – 7; 

- опіки (піклування) над дитиною – 16; 

- функціонування прийомних сімей – 1; 



- надання дозволів з питань збереження житлових і майнових прав дітей –10; 

- взяття та продовження соціального супроводу – 9. 

За 2018 р. в Центр соціально-психологічної реабілітації дітей м. Лиман якій 

підпорядкований службі у справах дітей Лиманської міської ради влаштовано 118 

дитини з Лиманської ОТГ з інших міст та районі області, які опинилися в складних 

життєвих обставинах та осталися без батьківського піклування. Службою у справах 

дітей та адміністрацією центру вживаються всі необхідні заходи щодо вчасного 

вирішення питання про повернення у родину дітей та влаштування дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування до сімейних форм виховання, які 

перебувають центрі соціально-психологічної реабілітації дітей м. Лиман. 

Результатом проведеної роботи є: повернення 57 дитини до батьків, а 21 дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування влаштовано до сімейних 

форм виховання. 

 

Впродовж звітного періоду видано 124 накази з основної діяльності служби 

та 45 кадрової роботи. 

Впродовж 2018 року розглянуто 35 письмових звернень громадян, 489 лист 

від установ та організацій з питань реалізації державної політики у сфері охорони 

дитинства, підготовлено 1192 вихідних документів. Вихідна та вхідна документація 

служби реєструється на електронних та паперових носіях. 

Впродовж 2018 року працівники служби підготували 6 досудових звітів про 

неповнолітніх, обвинувачених у кримінальному провадженні, та брали участь у 

судових засіданнях. Один раз залучалися правоохоронними органами в якості 

представників законних інтересів неповнолітніх. 

Службою у справах дітей забезпечено діяльність виконавчого комітету міської 

ради, як органу опіки та піклування шляхом підготовки 105 рішень виконавчого 

комітету міської ради, а саме:  

- опіки (піклування) над дитиною – 16; 

- питання  опіки над майном – 4; 

 - встановлення порядку участі батька у вихованні дитини – 7; 

- функціонування прийомних сімей – 1; 

- надання дозволів з питань збереження житлових і майнових прав дітей –10; 

- надання статусу, дитини – сироти, та дитини позбавленої батьківського 

піклування – 12; 

- надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних 

конфліктів – 31  

- інше – 24  

 підготовлено 39 проектів висновків органу опіки та піклування міської ради 

за заявами фізичних та юридичних осіб.  



Від початку року працівники служби брали участь в 114 судових засіданнях 

для захисту прав та законних інтересів дітей, в яких орган опіки та піклування був 

позивачем, відповідачем, а також залучений до участі, як третя особа. 

Працівники служби брали участь в проведенні нарад, комісій, апаратних 

навчань, круглих столів, колегій, семінарів з питань охорони дитинства, роботи 

ЦНАПу, а також урочистостей з нагоди державних та релігійних свят. 

 
Виконання бюджету за 2018 рік службою у справах дітей Лиманської міської ради 

 

Згідно ст. 20 Бюджетного Кодексу головний розпорядник Служба у справах 

дітей Лиманської міської ради застосовує програмно-цільовий метод. 

Служба у справах дітей Лиманської міської ради є головним розпорядником 

коштів 1 рівня, до мережі якої включено розпорядником коштів 3 рівня центр 

соціально-психологічної реабілітації дітей м. Лиман. 

Штатна чисельність складає 6 штатних одиниць, фактично зайнято також 6 

одиниць.  

 Службі у справах дітей на 2018 рік затверджені кошти у сумі 5883,7 тис. 

грн., в т.ч. загальний фонд – 5030,6 тис. грн. , спеціальний фонд - 853,1 тис. грн.  

Касове виконання за 2018 рік складає 5854,6 тис. грн., в т.ч. загальний фонд – 

5006,5 тис. грн., спеціальний фонд – 848,1 тис. грн.   

 Виконання бюджету по службі у справах дітей здійснювалося по наступних 

бюджетних програмах:  

- по програмі 0910160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у 

містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах» 

затверджено на 2018 рік по загальному фонду -  1363,6 тис. грн. Касове 

виконання складає по загальному фонду 1339,8 тис. грн.  Не використано 

коштів у сумі 23,8 тис. грн. – економія виникла у зв’язку з економією витрат 

на придбання предметів, матеріалів, послуги з теплопостачання, видатків на 

відрядження та заробітної плати. 

 

- по програмі 0913111 «Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального 

захисту» центру соціально-психологічної реабілітації дітей м. Лиман 

затверджено на 2018 рік 3862,0 тис. грн., в т.ч.  загальний фонд – 3667,0 тис. 

грн., спеціальний фонд – 195,0 тис. грн. Касове виконання складає 3861,7 

тис. грн., в т.ч.  загальний фонд – 3666,7 тис. грн., спеціальний фонд – 195,0 

тис. грн. Не використано коштів у сумі 0,3 тис. грн. – економія виникла у 

зв’язку з економією витрат на оплату комунальних послуг та енергоносіїв. 

 

- по програмі 0917323 «Будівництво установ та закладів соціальної сфери» 

затверджено на 2018 рік по спеціальному фонду 658,1 тис. грн. Касове 

виконання склало 653,1 тис. грн. Не використано коштів у сумі  5,0 тис. 

грн. - у зв’язку з меншим використанням меншого обсягу матеріалу, ніж 

планувалося. 

Згідно ст. 28 Бюджетного Кодексу головний розпорядник повинен 

оприлюднювати інформацію. На сайті Лиманської міської ради розміщено 

інформацію про бюджет за бюджетними програмами з деталізацією за 



кодами економічної класифікації видатків бюджету та інформація про 

виконання результативних показників в повному обсязі. 

Покладені на службу обов’язки виконуємо в повному обсязі, не допускаючи 

зривів термінів розгляду звернень та заяв громадян, виконання нормативних 

документів. 

 

Начальник служби      С.І.Голєв 

 

 

Керуючий справами  

виконавчого комітету міської ради    Р.О. Малий 

 

 

 


