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Звіт про роботу служби  

у справах дітей за 2020 рік 

 

Відповідно до статей 52, 75 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Регламенту виконавчого комітету та виконавчих 

органів Ужгородської міської ради, заслухавши звіт про роботу служби у 

справах дітей за 2020 рік, виконком міської ради ВИРІШИВ: 

 

1. Звіт про роботу служби у справах дітей за 2020 рік взяти до відома 

(додається). 

2. Звіт оприлюднити на офіційному вебсайті міської ради. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови В. Борця. 

 

 

 

Міський голова                                                                        Богдан АНДРІЇВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗВІТ 

про роботу служби у справах дітей за 2020 рік 

 

Основна діяльність служби у справах дітей протягом звітного періоду була 

спрямована на реалізацію державної політики з питань соціального захисту 

дітей, запобігання та подолання дитячої бездоглядності та безпритульності, 

забезпечення дотримання вимог законодавства щодо усиновлення дітей, 

встановлення опіки та піклування, влаштування в прийомні сім’ї та дитячі 

будинки сімейного типу дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, підвищення рівня правової культури територіальної громади міста 

у сфері охорони дитинства. 

Найбільш ефективними заходами попередження дитячої бездоглядності, 

профілактики негативних проявів в дитячому середовищі є проведення 

профілактичних рейдів, інспектування сімей і проведення профілактичної 

роботи з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах та 

проживають у функціонально-неспроможних (кризових) сім’ях, проведення 

індивідуально-профілактичних бесід з батьками та вжиття відповідних заходів 

щодо надання різних видів допомоги сім’ям та безпосередньо дітям. 

Для своєчасного виявлення неблагополучних сімей та дітей, які схильні до 

бродяжництва, жебрацтва, інших негативних проявів впроваджено 

систематичне проведення службою у справах дітей спільно з Ужгородським 

відділом Головного управління Національної поліції України в Закарпатській 

області рейдів «Діти вулиці», «Вокзал», «Урок» та інші профілактичні заходи. 

За звітний період проведено 7 оперативно-профілактичних відпрацювань місць 

скупчення дітей і молоді з метою виявлення бездоглядних дітей та дітей, що 

займаються жебракуванням, інтернет-клубів та інтернет-кафе щодо 

відвідування їх дітьми під час уроків та у вечірній час, рейдів-перевірок 

торговельних закладів стосовно реалізації ними спиртних напоїв та тютюнових 

виробів дітям. За результатами проведеної роботи иявлено 5 дітей, які 

займались жебракуванням та бродяжництвом, притягнено: 2 дорослих до 

адміністративної відповідальності за ст. 184 КУпАП. 

В 2020 році оформлено 2 акти про дітей, покинутих, залишених в 

пологовому будинку (наразі всі вони влаштовані в державний заклад для дітей-

сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування). 

З метою систематичного контролю за вихованням та утриманням дітей в 

сім’ях, які опинилися в складних життєвих обставинах протягом року 

проводилися обстеження їх житлово-побутових умов. Спільно з працівниками 

Ужгородського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 

проведено обстеження матеріально-побутових умов проживання сімей, які 

перебувають в складних життєвих обставинах та потребують допомоги. Сім’ям 

надані необхідні консультації та допомога.  

Також проводилась відповідна робота в сім'ях де батьки або особи, що їх 

замінюють ухиляються від виконання батьківських обов'язків. За наслідками 

проведеної роботи приймалися відповідні рішення. Зокрема, до Ужгородського 

ВП ГУНП України в Закарпатській області підготовлено та направлено 



матеріали про притягнення до адміністративної відповідальності батьків за    

ст. 184 КУпАП щодо ухилення від виховання та розвитку дітей. До 

Ужгородського міськрайонного суду направлено 1 позовну заяву щодо 

відібрання дитини без позбавлення батьківських прав та 5 – щодо позбавлення 

батьків батьківських прав, відносно дітей, де батьки не належно виконували 

або ж ухилялись від виконання батьківських обов’язків. 

Спеціалісти служби брали участь у проведенні годин правових знань, рад 

профілактики правопорушень, батьківських зборах у навчальних закладах 

міста. У 2020 році розглянуто 25 подань навчальних закладів міста стосовно 

неповнолітніх дітей. 

Службою у справах дітей спільно з ВП ГУНП України в Закарпатській 

області постійно здійснюється контроль за дотриманням законодавства щодо 

заборони продажу алкогольних напоїв та тютюнових виробів неповнолітнім. 

Протягом 2020 року 14 дітей взято на облік, як таких, які опинилися в 

складних життєвих обставинах з яких 1 дитина зазнала психологічного 

насильства, решту дітей взято на облік по причині ухилення батьків від 

виконання батьківських обов’язків. Знято з даного обліку 13 дітей у зв’язку зі 

зникненням підстав перебування на обліку. На кінець 2020 року на даному 

обліку перебуває 16 дітей, з яких 1 дитина зазнали фізичного насильства, 1 

дитина зазнала психологічного насильства, 1 дитина – перемістилась з 

тимчасово окупованої території України, решта дітей перебувають на обліку по 

причині ухилення батьків від виконання ними батьківських обов’язків.  

Також за звітній період спеціалісти служби взяли участь в якості 

представника під час розгляду цивільних, адміністративних та кримінальних 

справ стосовно дітей у 487 судових засіданнях. 

Протягом 2020 року 6 дітям надано статус постраждалих внаслідок 

воєнних дій та збройних конфліктів. Наразі в місті Ужгороді  даний статус має 

39 дітей (з них 8 осіб). 

Службою у справах дітей належним чином забезпечується розгляд 

звернень громадян про надання дозволу органу опіки та піклування на 

вчинення правочинів щодо майна право власності, або право користування яким 

мають діти.  

Протягом звітного періоду підготовлено та винесено на розгляд 

виконавчого комітету Ужгородської міської ради 64 проєктів рішень. З них: 15 

рішень щодо надання згоди органу опіки та піклування на здійснення 126 

правочинів стосовно майна та житла, право власності або право користування 

яким мають малолітні або неповнолітні діти, а також 9 відмов у здійснені 

відповідних правочинів; 9 рішень про надання та втрату статусу; 3 рішення про 

продовження перебування дітей в інтернатному закладі; 4 рішення про 

визначення прізвища дитини; 9 рішень про припинення, встановлення опіки, 

піклування та призначення опікуна, піклувальниками; 2 рішення про 

визначення місця проживання дитини; 3 рішення про затвердження висновку 

служби у справах дітей про підтвердження місця проживання дитини  з метою 

її виїзду за кордон; 8 рішень про визначення способів участі у вихованні 

дитини; 5 рішень про влаштування дітей; 1 рішення про закріплення права 



користування дітей на житло; 2 рішення про надання повної цивільної 

дієздатності; 2 рішення про внесення змін до рішення виконкому; 1 рішення 

про надання повноважень. 

Підготовлено 8 проєктів розпоряджень міського голови. З них: 3 

розпорядження про реєстрацію народження дитини; 2 розпорядження про 

проведення профілактичних відпрацювань; 2 розпорядження про виплату 

одноразової матеріальної допомоги; 1 розпорядження про призначення 

законного представника.  

Спеціалістами служби у справах дітей ведеться та постійно коригується 

облік нерухомого майна дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, які перебувають на обліку в службі. Вживаються заходи щодо 

встановлення опіки над нерухомим майном дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування та збереження їх права на користування житлом. 

З метою захисту житлових і майнових прав дітей працівники служби 

налагоджена тісна співпраця служби у справах дітей з Реєстраційною службою 

Ужгородського міськрайонного управління юстиції, Ужгородським міським 

відділом Головного управління ДМС у Закарпатській області, відділом 

реєстрації місця проживання Ужгородської міської ради, керівниками ОСББ. 

Крім того, з цією ж метою працівники служби отримали доступ до Реєстру 

речових прав на нерухоме майно та реєстру територіальної громади. 

На виконання наказу Міністерства України у справах сім’ї, дітей та молоді 

від 18.11.2008 № 4580 «Про Єдину електронну систему обліку дітей-сиріт, 

дітей, позбавлених батьківського піклування» службою у справах дітей 

забезпечено функціонування єдиної інформаційно-аналітичної системи «Діти». 

У встановленому порядку забезпечується соціально-правовий захист дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 

Станом на кінець 2020 року на первинному обліку служби перебуває 146 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, із них під опікою, 

піклуванням виховується 94 дитини, в тому числі 3 з інвалідністю, 6 дітей 

зазначеної  категорії влаштовані  у прийомні сім’ї, 15 – в дитячі будинки 

сімейного типу, 31 – виховується в закладах з цілодобовим утриманням.  

У 2020 році взято на облік  дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування - 17. З них: 6 дітей - влаштовано під опіку та піклування, 3 дітей 

влаштовано в ДБСТ, 4 дітей – усиновлено, 4 – влаштовано до закладів для 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 

Протягом 2020 року з обліку служби знято 32 дітей, з яких 21 – по причині 

досягнення ними повноліття, 1 – у зв’язку зі смертю, 1 – отримання повної 

цивільної дієздатності, а 9 – у зв’язку з усиновленням. 

Протягом звітного періоду влаштовано до сімейних форм виховання 23 

дітей, з яких 11 взято під опіку та піклування, 3 – влаштовано до дитячого 

будинку сімейного типу, 9 – усиновлено. 

Служба у справах дітей Ужгородської міської ради спільно з Ужгородським 

міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді протягом 2020 

року проводили активну інформаційну кампанію щодо підтримки усиновлення, 

влаштування дітей у сім’ї. З цією метою розміщувались відповідні матеріали на 



сайті Ужгородської міської ради, проведено заходи з нагоди відзначення Дня 

усиновлення, роздавались необхідні інформаційні матеріали. На кінець 2020 

року на обліку служби у справах дітей перебуває 3 кандидатів в усиновителі.  

У місті функціонує 2 прийомні сім'ї, в яких виховується 3 дитини 

вищезазначеної категорії, та 1 дитячий будинок сімейного типу в якому 

виховується 5-ть дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 

З метою забезпечення права дитини на виховання у сім'ї та з метою 

популяризації сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування службою у справах дітей спільно з міським центром 

СССДМ проводиться постійна робота щодо пошуку та навчання потенційних 

батьків-вихователів, прийомних батьків, кандидатів в усиновителі, опікуни, 

піклувальники. 

Службою у справах дітей постійно здійснюється контроль за умовами 

утримання, навчання та виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування в сім’ях опікунів та піклувальників, прийомних 

сім’ях, шляхом відвідування та обстеження умов проживання, а також: 

- щомісячно готується та подається в ССД ОДА узагальнена інформація 

про призначення та виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення 

прийомним батькам; 

- здійснюється нагляд за дотриманням опікунами (піклувальниками) 

чинного законодавства щодо збереження життя та здоров’я дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування (проходять з підопічними дітьми 

щорічні медичні обстеження); 

- щорічно готуються висновки про стан утримання, навчання та виховання 

дитини на основі інформації соціального працівника, класного керівника 

навчального закладу або вихователя дошкільного навчального закладу, 

дільничного лікаря-педіатра та дільничного інспектора ВП ГУНП України в 

Закарпатській області. 

Постійно забезпечується проведення комісії з питань захисту прав дитини. 

Організаційне забезпечення діяльності комісії здійснюється службою у справах 

дітей. В 2020 році проведено 22 засідання комісії з питань захисту прав дитини, 

на яких розглянуто 299 питань щодо соціального та правового захисту дітей, а 

саме: захист житлових та майнових прав дітей, доцільності позбавлення 

батьківських прав громадян; визначення днів та годин побачень з дитиною; 

визначення місця проживання дітей, та інші питання, що стосуються 

соціального захисту дітей. 

Протягом звітного періоду до служби у справах дітей Ужгородської міської 

ради надійшло 191 звернення стосовно надання адміністративних послуг. 

В цілому службою протягом 2020 року опрацьовано 286 звернення 

громадян та 215 листів від підприємств, установ та організацій. 

Проведено профілактичну роботу з 203 сім’ями, індивідуальну 

профілактичну роботу з 324 дітьми. 

Розміщено 66 повідомлень в ЗМІ про роботу служби. 

Працівники служби брали участь в онлайн режимі у семінарах, нарадах, 



курсах перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, 

установ та організацій. 

На 2021 рік основними завданнями служби у справах дітей є: 

1. Забезпечення сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування. 

2. Забезпечення захисту прав та законних інтересів дітей, особливо дітей-

сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування; 

3. Захист житлових та майнових прав дітей; 

4. Соціальний захист дітей та запобігання дитячої бездоглядності і 

безпритульності; 

5. Підготовка та проведення засідань комісії з питань захисту прав дитини. 

Задля реалізації вищенаведених завдань службою у справах дітей 

Ужгородської міської ради будуть вживатись всі необхідні заходи в межах 

чинного законодавства. 

Цільових програм на 2021 рік службою у справах дітей наразі не 

розроблено і не затверджено. 

 

 

 

Начальник служби                                                                          Марія АРОКГАТІ 

 

 


