
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

26.02.2020     Ужгород                    № 110 

 

Звіт про роботу служби у справах дітей 

Ужгородської міської ради за 2019 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 

Ужгородської міської ради за 2019 рік, виконком міської ради ВИРІШИВ: 

 

 1. Звіт  про роботу служби у справах дітей Ужгородської міської ради за 

2019 рік взяти до відома (додається). 

2.  Звіт оприлюднити  на сайті міської ради. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами 

виконкому О. Макару. 

 

 

 

Міський голова                                                                   Богдан АНДРІЇВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Звіт 

 про роботу служби у справах дітей  

Ужгородської міської ради за 2019 рік 

 

У звітному періоді проводилась наступна робота: 

1. Взято на облік 28 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування. На кінець 2019 року на обліку служби перебуває 161 дитина-сирота 

та дитина, позбавлена батьківського піклування, із них під опікою, піклуванням 

виховується 105 дітей, 9 дітей зазначеної  категорії влаштовані  у прийомні 

сім’ї, 14 – в дитячі будинки сімейного типу, 33 – виховується в закладах з 

цілодобовим утриманням; 

2. Влаштовано до сімейних форм виховання 25 дітей, з яких 20 

встановлено опіку та піклування, 4 – влаштовано до дитячого будинку 

сімейного типу, 1 – усиновлено. На кінець 2019 року на обліку служби у 

справах дітей перебуває 7 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 2-є дітей-сиріт; 

3. Проведено 12 оперативно-профілактичних відпрацювань місць 

скупчення дітей і молоді. Виявлено 22 дітей, які займались жебракуванням та 

бродяжництвом, притягнено: 19 дорослих до адміністративної відповідальності 

за ст. 184 КУпАП; 2 дорослих за статтею 156 КУпАП; 

4. Оформлено 5 актів про дітей, покинутих, залишених в пологовому 

будинку, проведено всю необхідну роботу щодо їх влаштування до сімейних 

форм виховання; 

5. Направлено 1 позовну заяву щодо відібрання дитини без позбавлення 

батьківських прав та 7 – щодо позбавлення батьків батьківських прав, відносно 

дітей, де батьки неналежно виконували або ж ухилялись від виконання 

батьківських обов’язків; 

6. Проведено профілактичну роботу з 427 сім’ями; 

7. Проведено індивідуальну профілактичну роботу з 499 дітьми; 

8. Прочитано 499 бесід та лекцій; 

9. Взято 13 дітей на облік, як таких, які опинилися в складних життєвих 

обставинах з яких 1 дитина зазнала сексуального насильства, 4 дітей зазнали 

фізичного насильство, решту дітей взято по причині ухилення батьків від 

виконання батьківських обов’язків. Знято з даного обліку 10 дітей, з яких 7 – у 

зв’язку зі зникненням підстав перебування на обліку, а 3 – у зв’язку з 

переміщенням до іншого населеного пункту. На кінець 2019 року на даному 

обліку перебуває 15 дітей, з яких одна дитина зазнала фізичного насильство, 

решту дітей перебувають на обліку по причині ухилення батьків від виконання 

батьківських обов’язків; 

10. Представниками служби взято участь під час розгляду цивільних та 

кримінальних справ стосовно дітей у 432 судових засіданнях; 

11. Надано статус постраждалих внаслідок воєнних дій та збройних 

конфліктів27 дітям. Наразі в місті Ужгороді  даний статус має 33 дітей (з них 4 

особи); 



12. Підготовлено 11 проєктів розпоряджень міського голови; 

13. Підготовлено та винесено на розгляд виконавчого комітету 

Ужгородської міської ради 137 рішень щодо надання згоди органу опіки та 

піклування на здійснення правочинів стосовно майна та житла, право власності 

або право користування яким мають малолітні або неповнолітні діти; 

14. Проведено 24 засідання комісії з питань захисту прав дитини, на яких 

розглянуто 313 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; 

15. Опрацьовано 323 звернень громадян та 221 лист від підприємств , 

установо та організацій; 

16. Розміщено 48 повідомлень в ЗМІ про роботу служби; 

17. Опрацьовано 167 звернень стосовно надання адміністративних послуг, 

з яких 110 – щодо надання згоди органу опіки та піклування на здійснення 

правочинів стосовно майна та житла, право власності або право користування 

яким мають малолітні або неповнолітні діти, 31 – щодо визначення місця 

проживання дітей з одним з батьків, 13 – щодо доцільності позбавлення 

батьківських прав, 6 – щодо встановлення порядку участі у вихованні дітей, 3 – 

щодо отримання грошової компенсації, 1 – щодо визначення прізвища дітей, 1 – 

щодо призначення опіки, 1 – щодо припинення права на аліменти, 1 – щодо 

дозволу на зміну реєстрації місця проживання дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування. 

 

 

 

Начальник служби                                                                     Марія АРОКГАТІ 

 

 

 

 

 


