
 

 

Додаток 

до рішення виконавчого комітету 

Лиманської міської ради 

___________________ № ________ 

 

 

 

Звіт 

про роботу служби у справах дітей 

Лиманської міської ради за 2021 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 7 осіб. До 

складу структурного підрозділу входять: сектор опіки, піклування та усиновлення 

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

працівника з бухгалтерського обліку, начальник служби. 

Впродовж звітного періоду служба працювала 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 8938 дітей. 

Станом на 31.12.2021 року в ІЄАС “Діти” знаходиться інформація на 330 дітей, 

в тому числі: 

- діти - сироти та діти, позбавлені батьківського піклування - 136 дітей; 

- діти, батьки яких не виконують своїх батьківських обов’язків - 41 дітей; 

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

СОЦСР «Смарагдове місто» - 30 дітей; 

- діти, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів – 123 

дітей; 

- усиновлені діти – 25. 

Впродовж 12 місяців 2021 року взято на облік 20 дітей: 2 - сирота, 18 - 

позбавлених батьківського піклування.  

За звітній період знято з обліку 13 дітей, які досягли повноліття. 
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На первинному обліку перебуває 136 дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування. З них: 

- 103 дитини виховується в сім’ях опікунів, піклувальників; 

- 19 дітей в прийомних сім’ях, ДБСТ; 

- 9 дітей перебувають на повному державному забезпеченні; 

- 4 дитини вступили до ПТУ, ВНЗ; 

- 1 дитина перебуває в сім’ї родичів знайомих. 

Службою у справах дітей підготовлено проекти рішень виконавчого комітету 

Лиманської міської ради, якими встановлено опіку та піклування над 16 дітьми. 

Поновлено інформацію відносно 9 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 7 висновків про доцільність усиновлення та відповідність 

його інтересам дитини, взято участь у 7 судових засіданнях щодо усиновлення дітей, 

позбавлених батьківського піклування. Ведеться постійний моніторинг за умовами 

проживання і виховання, дотриманням прав 25 усиновлених  дітей. В 2021 році 

проведено перевірку 9 дітей. 

Працівниками служби підготовлено 16 висновків про доцільність встановлення 

опіки (піклування). Підготовлено 9 витягів з обліково-статистичних карток дітей 

даної категорії для вступу у ВНЗ, коледжі та ПТУ на пільгових умовах. 

Працівники відповідно до розподілу посадових обов’язків формують особові 

справи дітей, які перебувають на обліку служби, 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 

перебувають у 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 

реалізація 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.  

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.  
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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 12 місяців 2021 року на 

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

квартирному обліку перебуває 15 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, та 36 осіб з їх числа. 

На виконання регіональної програми «Забезпечення житлом  дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2021-2023 роки», 

затвердженої розпорядженням голови Донецької обласної державної адміністрації, 

керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 06 квітня 2021 року № 299/5-

21, «Про затвердження Порядку надання та використання у 2021 році коштів субвенції 

з обласного бюджету бюджетам міст обласного значення, районів, об’єднаних 

територіальних громад Донецької області на придбання на вторинному ринку 

впорядкованого для постійного проживання житла для дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа», затвердженого 

розпорядженням голови Донецької обласної державної адміністрації, керівника 

обласної військово-цивільної адміністрації від 11 червня 2021 року № 574/5-21, 

рішення Лиманської міської ради від 19.12.2019 року № 8/3-75 «Про бюджет 

Лиманської територіальної громади на 2021 рік», Програми економічного і 

соціального розвитку Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2021 рік, 

затвердженої рішенням Лиманської міської ради від 24.12.2020 року № 8/3-72. 

 Лиманською міською радою на виконання заходів вищезазначених програм 

було придбано 3 квартири за умови співфінансування у відношенні 50/50 відсотків, на 

що витрачено 789,8 тис. грн. Всі квартири були передані особам з числа дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування. 

Впродовж 12 місяців 2021 року проведено 18 профілактичних рейдів по 

попередженню дитячої бездоглядності, жебракування, профілактики правопорушень, 

в сім`ях, які опинилися в складних життєвих обставинах, 252 обстеження житлово-

побутових умов проживання сімей, які проживають на території Лиманської 

об`єднаної територіальної громади, направлено 12 повідомлень до Лиманського 

відділу поліції про притягнення батьків до адміністративної відповідальності за 

невиконання батьківських обов`язків. Проведено 136 індивідуальних бесід з батьками 

щодо виконання батьківських обов’язків. 

В 2021 році в Центрі соціально-психологічної реабілітації дітей м. Лиман 

Донецької області, який підпорядкований службі у справах дітей Лиманської міської 

ради перебувало 83 дитини (від 3 до 18 років) з Лиманської ОТГ, з інших міст та 

районів Донецької області (м. Покровськ, Дружківка, Соледар, Миколаївка, 

Мирноград та ін.), які опинилися у складних життєвих обставинах та залишилися 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. Результатом проведеної роботи є 

повернення 34 дітей до батьків, а 10 – дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
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піклування влаштовано до сімейних форм виховання, 1 вихованка була усиновлена 

громадянами України та 3 дитини влаштовані на навчання. 

  Впродовж 2021 року оздоровлено у СОЦСР «Смарагдове місто» 58 вихованців. 

Вартість харчування вихованців Центру соціально-психологічної реабілітації дітей м. 

Лиман  в 2021 році складає 65 грн. 32 коп. 

 З метою заощадження енергоресурсів та покращення умов перебування 

вихованців проведено капітальний ремонт теплотраси закладу. Було замінено 150 м 

попередньо ізольованих труб тепломережі, вмонтовано 75 м залізобетонних лотків 

для їх укладання та накрито залізобетонними плитами, обробленими гідроізоляцією. 

Виконано поточний ремонт кімнати дівчат з встановленням двох пластикових вікон. 

 Відремонтовано вузол вводу труби водопостачання закладу. Більша частина 

труб системи водопостачання будівлі замінено на пластикові. 

 За сприяння Лиманського СЄЗ та Лиманського ВУВКГ «Компанія Вода 

Донбасу» покращена робота водовідведення будівлі закладу. 

Покращено матеріально-технічне забезпечення закладу, а саме: придбано 

праску професійну, 2 дивана, дитячий майданчик «Сімба», акустичну колонку. 

Відкрито автобусний маршрут регулярних спеціальних перевезень від «ЦСПРД 

м.Лиман - Лиманська ЗОШ №3» для забезпечення підвозу вихованців закладу до 

місця навчання. 

 Позабюджетні надходження закладу у 2021 році склали 277 тис. 272 грн. 

 

Службою у справах дітей Лиманської міської ради підготовлено 34 проекти 

висновків органу опіки та піклування Лиманської міської ради щодо захисту прав 

дітей, які в подальшому були затверджені. 

Впродовж 2021 року службою у справах дітей Лиманської міської ради 

перевірено 10 навчальних закладів Лиманської територіальної громади з питання 

організації виховної роботи з дітьми, за результатами перевірки було складено 

довідки та надані рекомендації адміністраціям навчальних закладів. Проведено 4 

перевірки центру соціально-психологічної реабілітації дітей м. Лиман з питань 

дотримання прав та інтересів дітей, які перебувають в закладі.  

Впродовж звітного періоду на 14 засіданнях комісії з питань захисту прав 

дитини затверджено 64 індивідуальні плани соціально-правового захисту дітей, що 

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

батьківського піклування. А також розглянуто 190 питань, по яким прийнято 182 

рішення, а саме: 

- встановлення порядку участі батька у вихованні дитини – 7; 

- опіки (піклування) над дитиною – 16; 

- функціонування прийомних сімей – 4 

- надання дозволів з питань збереження житлових і майнових прав дітей – 8; 

- доцільність позбавлення батьківських прав – 15; 

- надання статусу – дитина постраждала в наслідок воєнних дій та збройних 

конфліктів – 17; 

- надання дозволу щодо влаштування дитини до пансіону – 50; 
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- інші питання – 16; 

- дозвіл одному з батьків для виїзду за кордон дитини – 7; 

- про проживання дитини з одним з батьків - 16 

Впродовж 2021 року розглянуто 34 письмових звернення громадян, 1045 листів 

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

дитинства, підготовлено 1538 вихідних документи. Вихідна та вхідна документація 

служби реєструється на електронних та паперових носіях. 

В 2021 році службою підготовлено 10 звітів про неповнолітніх, обвинувачених 

у кримінальному провадженні, та прийнято участь у 168 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. 

Службою у справах дітей забезпечено діяльність виконавчого комітету міської 

ради, як органу опіки та піклування, шляхом підготовки 198 проектів рішень 

виконавчого комітету міської ради, а саме:  

- опіки (піклування) над дитиною – 16; 

- встановлення порядку участі батька у вихованні дитини – 7; 

- функціонування прийомних сімей – 4;  

- надання дозволів з питань збереження житлових і майнових прав дітей – 18; 

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

20; 

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

конфліктів – 17;  

- надання дозволу на влаштування до пансіону – 50; 

- інше – 66.  

В 2021 році видано 175 наказів з основної діяльності служби та 65 з кадрової 

роботи. 

Працівники служби приймали 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. 

 
Інформація щодо виконання бюджету за 2021рік 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. 
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Штатна чисельність складає 7 штатних одиниць, фактично зайнято також 7 

одиниць.  

 Службі у справах дітей на 2021 рік затверджені кошти у сумі 10 674 514,13 

грн., в т.ч. загальний фонд – 9 588 562,36 грн. , спеціальний фонд – 1 085 951,77 грн.  

Касове виконання за 2021 рік складає 10 669 952,13 грн., в т.ч. загальний фонд – 9 584 

000,36грн., спеціальний фонд – 1 085 951,77 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 2021 рік 2 074 195,00 грн., в т.ч. по загальному фонду -  2 074 

195,00 грн., спеціальний фонд – 0,00 грн. Касове виконання складає 2 069 

933,60 грн., в т.ч. по загальному фонду 2 069 933,60 грн., по спеціальному 

фонду – 0,00 грн.  Не використано коштів у сумі 4261,40 грн. – економія 

виникла у зв’язку з нарахуванням лікарняного та нарахування на лікарняний, 

зменшення придбання канцелярських товарів, зменшення кількості заправок 

картриджів, по теплопостачанню - зменшення періоду опалення,  зменшення 

кількості використаної води та електричної енергії. 

 За 2021 рік фактично отримано листів, звернень, скарг, заяв – 1458 

одиниць, що на 678 одиниць більше від затвердженого показника. Кількість 

прийнятих нормативно-правових актів становить 3343 одиниць, що на 2623 

одиниць перевищує затверджений показник. Відповідно зросли показники 

ефективності у розрахунку на 1 працівника служби: 

- кількість виконаних  листів, звернень, скарг, заяв – 208 одиниць (на 78 

більше від запланованого показника); 

- кількість прийнятих нормативно-правових актів – 478 одиниць (на 358 

більше від запланованого показника). 

Одночасно з тим витрати на утримання 1 штатної одиниці зменшилися на 

609 грн. 

 

- по програмі 0913242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 

забезпечення» затверджено на 2021 рік 12 000,00 грн., в т.ч. загальний фонд – 

12 000,00 грн. Касове виконання по загальному фонду складає 12 000,00 грн. На 

виконання Програми економічного і соціального розвитку Лиманської 

об’єднаної територіальної громади на 2021 рік та у зв’язку з проведенням 

заходу до Дня усиновлення (30 вересня 2021р.) було залучено 12 прийомних 

сімей та дитячих будинків сімейного типу. Витрати на проведення фотосесії з 

сім’ями склали 7200,00грн. Під час проведення заходу 30 вересня 2021р. сім’ям 

було вручено 12 штук фоторамок-колажів на загальну суму 4800,00грн. 

 

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

затверджено на 2021 рік 702 043,00 грн., в т.ч. спеціальний фонд – 702 043,00 

грн. Касове виконання по загальному фонду складає 688 928,79 грн. . 

Не використано коштів у сумі 13 114,21 грн. – економія коштів пояснюється 

внаслідок ефективного використання коштів завдяки системі ПРОЗОРРО.  

 Протягом 2021р. було виконано капітальний ремонт частини системи 

теплопостачання в центрі соціально-психологічної реабілітації дітей було 

зроблено укладення труб та улаштування гідроізоляції об’ємом 80,23 м.кв. 
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- по програмі 0913111 «Утримання закладів, що надають соціальні послуги 

дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка 

функціонування дитячих будинків сімейного типу» затверджені 2 завдання. 

 Завдання №1 – «Надання дітям від 3 до 18 років, які опинилися у 

складних життєвих обставинах, комплексної соціальної, психологічної, 

педагогічної, медичної, правової та інших видів допомоги центрами соціально-

психологічної реабілітації дітей» - затверджено на 2021 рік 7 779 639,13 грн., в 

т.ч.  загальний фонд – 7 502 367,36 грн., спеціальний фонд – 277 271,77 грн. 

Касове виконання складає 7 779 338,53 грн., в т.ч.  загальний фонд – 7 502 

066,76 грн., спеціальний фонд – 277 271,77 грн.  Протягом 2021 року центру 

соціально-психологічної реабілітації дітей м. Лиман надходила натуральна 

допомога від благодійників та спонсорів у вигляді продуктів харчування, 

медикаментів, альтанки, велосипедів, батуту, одягу та взуття. 

 Середньорічні витрати на одне місце склали 214 345 грн., що на 8,00 грн. 

менше від запланованого показника за рахунок карантинних обмежень. Середні 

витрати на надання однієї соціальної послуги склали 15 156,00 грн., що на 

4267,00 грн. більше ніж запланований показник. Відхилення пояснюється 

зменшенням кількості дітей у зв'язку з карантинними обмеженнями, яким 

надавалися соціальні послуги, та як наслідок збільшенням витрат на надання 

послуг для тих, хто перебував у центрі. Середньомісячна заробітна плата 

збільшилася на 1 376 грн. за рахунок наявних вакантних ставок протягом року. 

 Економія коштів загального фонду у розмірі 300,60 грн. склалася за 

рахунок зменшення витрат, а саме: зменшення придбання канцелярських 

товарів, зменшення цін на маски медичні, коливання цін на продукти 

харчування, зменшення кількості заправок картриджів та ремонту оргтехніки, 

зменшення кількості використання води, електричної енергії, зменшення 

об’ємів рідких побутових відходів.  

 Завдання №2 – «Поліпшення матеріально-технічної бази в центрі 

соціально-психологічної реабілітації дітей у м. Лиман» затверджено 

Програмою економічного і соціального розвитку Лиманської об’єднаної 

територіальної громади на 2021 рік - затверджено 106 637,00 грн., в т.ч. 

спеціальний фонд – 106 637,00 грн. Касове виконання складає 106 637,00 грн., в 

т.ч. спеціальний фонд – 106 637,00 грн. За ці кошти було придбано: спортивний 

майданчик, диван, акустичні колонки та праску. 

Відповідно до Закону України «Про відкритість використання публічних 

коштів» оприлюднені набори даних, що оприлюднюються у формі відкритих 

даних на єдиному веб-порталі data.gov.ua та офіційному сайті міської ради. За 

2021 рік додано 76 ресурси.  

Відповідно до вимог ст.28 Бюджетного кодексу України 

оприлюднювалась інформація про бюджет на офіційному сайті міської ради: 

- бюджетні запити на 2022 -2024 роки по КПКВКМБ 0910160 «Керівництво і 

управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, 

об’єднаних територіальних громадах» та 0913111 «Утримання закладів, що 

надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих 

обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу»; 
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- паспорти бюджетної програми на 2021 рік (включаючи зміни до паспорту 

бюджетної програми) по КПКВКМБ 0910160, КПКВКМБ 0913111, КПКВКМБ 

0913242, КПКВКМБ 0917323; 

- звіт про виконання паспорту бюджетної програми за 2020 рік по КПКВКМБ 

0910160, КПКВКМБ 0913111, КПКВКМБ 0913242; 

- результати оцінки ефективності бюджетних програм за 2020 рік по 

КПКВКМБ 0910160, КПКВКМБ 0913111, КПКВКМБ 0913242. 

Представлено для обговорення на відкритих слуханнях (публічне 

представлення): 

- письмовий звіт про роботу служби у справах дітей Лиманської міської ради за 

2020 рік; 

- інформація про бюджет за бюджетними програмами з деталізацією за кодами 

економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування 

бюджету КПКВКМБ 0910160, КПКВКМБ 0913111, КПКВКМБ 0913242.  

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» 

оприлюднюється інформація про використання публічних коштів на єдиному 

веб-  порталі Е –дата. За 2021 рік оприлюднено 123 інформації. 

Складено кошторис на утримання служби у справах дітей Лиманської 

міської  ради та довідки про внесення змін до нього, штатний розпис, 

розшифровку до штатного розпису, зведений кошторис на 2021 рік, розподіл 

показників зведених кошторисів на 2021 рік, паспорт бюджетної програми на 

2021 рік по КПКВКМБ 0910160, КПКВКМБ 0913111 та внесені зміни до нього, 

звіт про виконання паспорту бюджетної програми за 2020 рік по КПКВКМБ 

0910160, КПКВКМБ 0913111, КПКВКМБ 0913242, аналіз ефективності 

бюджетних програм за 2020 рік по КПКВКМБ 0910160, КПКВКМБ 0913111, 

КПКВКМБ 0913242. 

Опубліковано 23 планів закупівель та звітів про укладені договори у 

системі PROZORRO. 

Проведено інвентаризацію матеріальних цінностей, розрахунків та інших 

статей балансу у службі у справах дітей Лиманської міської ради. 

Організована робота по складанню декларації про доходи посадових осіб 

місцевого самоврядування та поданню електронної декларації шляхом 

заповнення на електронному веб-сайті Національного агентства з питань 

запобігання корупції. Відповідно до ст.49 Закону України «Про запобігання 

корупції» у Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на 

виконання функцій держави або місцевого самоврядування перевірено факт 

своєчасності подання щорічних декларацій за 2020 рік усіма посадовими 

особами місцевого самоврядування служби у справах дітей  Лиманської міської 

ради.  

Проведена щорічна оцінка виконання посадовими особами місцевого 

самоврядування покладених на них обов’язків та завдань. 

Здійснена аналітична та організаційна робота з кадрових питань, 

документальне оформлення трудових відносин та проходження служби в 

органах місцевого самоврядування, складання графіка відпусток працівників 

служби та їх обліку тощо. 

На виконання наказу Міністерства фінансів України від 27.08.2020р. 

№534  здійснена реєстрація та проводився обмін інформацією через систему 

IAC «LOGIKA». 
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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. 

 
 

 

Начальник служби       Сергій ГОЛЄВ 

 

Керуючий справами 

виконавчого комітету      О.В. Погорелов 


