Звіт про стан роботи з питань усиновлення,
опіки та піклування
Служба у справах дітей Южненської міської ради Одеської області у своїй
діяльності керується Конституцією України, законами України, указами і
розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету
Міністрів України, розпорядчими актами Одеської обласної ради та облдержадміністрації,
рішеннями Южненської міської ради та виконавчого комітету, розпорядженнями міського
голови, іншими нормативними актами, Положенням про службу у справах дітей.
Робота служби насамперед спрямована на соціально-правовий захист дітей, а саме:
здійснення контролю за умовами утримання і виховання дітей у сім`ях опікунів,
піклувальників, прийомних сім`ях, усиновителів; координація та ведення обліку дітей, які
опинилися у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, усиновлених, влаштованих до прийомних сімей, дитячих
будинків сімейного типу; ведення роботи щодо соціально-правового захисту дітей,
запобігання бездоглядності та правопорушенням серед них, соціально-психологічної
реабілітації найбільш уразливих категорій дітей; вирішення питань, пов’язаних з
усиновленням, влаштуванням дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,
під опіку, піклування, до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу.
Протягом 2016 року служба у справах дітей ЮМР виконала низку завдань,
пов’язаних з встановленням опіки/піклування; усиновленням дітей; надання висновків
щодо доцільності позбавлення батьківських прав батьків дітей; правочини з нерухомості;
перевірки умов проживання: усиновлених дітей, дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування; дітей, які виховуються у прийомних сім’ях; дітей, які
перебувають у сім`ях, які опинилися у складних життєвих обставинах; неповнолітніх, які
вчинили суспільно-небезпечні дії.
Рішенням Южненської міської ради від 19.12.2013 року № 969-VІ затверджені зміни
та доповнення до міської Програми «Міського плану дій щодо реалізації Конвенції ООН
про права дитини на період до 2016 року в м. Южному» в новій редакції. Кошторис витрат
даної Програми у 2016 році становив 16 000 тисяч гривень: з них 8 000 тисяч гривень на
подарунки дітям пільгової категорії до Дня захисту дітей (50 дітей пільгової категорії
отримали подарунки на святі); 8 000 тисяч гривень на проведення заходу «Готуємо дітей
до школи», надання допомоги по забезпеченню канцелярським та шкільним приладдям
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які навчаються у школах міста
та перебувають на обліку служби у справах дітей (50 дітей охоплені заходом). Кошти
профінансовані в повному обсязі. Однак досягнутий рівень соціального захисту дітей
пільгової категорії в місті не забезпечує оптимального, повноцінного і гармонійного
розвитку дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах. Труднощі та протиріччя,
які торкнулись всіх сфер діяльності нашої держави, та всіх верств населення в першу
чергу позначились на найменш захищеній категорії - дітях. Недостатнє фінансове
забезпечення міської Програми негативно позначається на соціальному захисті дітей з
асоціальних сімей, тому дуже важливою є матеріальна підтримка дітей, які опинилися у
складних життєвих обставинах.

Станом на 01.02.2017 року на обліку в службі у справах дітей перебуває: 23усиновлені дитини, з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. У
2016 році громадянами м. Южного усиновлено - 1 дитину, позбавлену батьківського
піклування. Відповідно до Постанови КМУ від 08.10.2008р. № 905 «Про затвердження
Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням
прав усиновлених дітей» службою у справах дітей здійснюється нагляд за даною
категорією дітей згідно графіку. Порушень законодавства відносно дітей не виявлено. В
базі даних ЄІАС «Діти» України служби у справах дітей Южненської міської ради
перебуває: 3 - сім`ї, які бажають усиновити дитину-сироту чи дитину позбавлену
батьківського піклування, віком до 3 років.
Станом на 10.02.2017 року на первинному обліку служби у справах дітей перебуває
39- дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, із них:
38 - дітей даної категорії (виховуються під опікою, піклуванням);
1 – дитина, позбавлена батьківського піклування, виховується в прийомній сім’ї.
У м. Южному функціонує: 2- прийомні сім`ї, в яких виховуються: 1- дитинасирота; 2-дитини, позбавлені батьківського піклування.
Крім того на обліку служби перебуває 7 дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, які прибули з іншої місцевості. З них: 5- дітей знаходяться під
опікою, піклуванням громадян м. Южного, а
2- дітей в прийомній сім`ї. Охоплення
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, сімейними формами
виховання в м. Южному становить 100 %, що є найкращим показником в Одеській
області та в Україні. У 2016 році 1- дитина, позбавлена батьківського піклування, яка
опинилася у складних життєвих, була влаштована до будинку дитини, а пізніше
усиновлена (громадянами міста); 1-дитина влаштована під опіку.
2- дітям з числа дітей, позбавлених батьківського піклування надано статус
дитини, позбавленої батьківського піклування. Знято піклування з 9 дітей у зв’язку із
досягненням повноліття. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
25.08.2005 року № 823 «Про затвердження Порядку надання одноразової допомоги дітямсиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку»
9 особам виплачена допомога у розмірі по 1 810 гривень кожному (загальна сума
становить 16 290 грн.).
З метою соціально-правового захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, служба у справах дітей здійснює захист житлових та майнових прав
вищевказаної категорії: мають житло на праві власності - 12 дітей; на праві користування
мають житло 25 дітей; у 2 - дітей житло відсутнє, але згідно чинного законодавства діти
будуть поставлені на квартирний облік, коли їм виповниться 16 років. У 2016 році
випадків незаконного продажу житла в м. Южному не виявлено. Службою у справах дітей
розроблена програма забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського
піклування, осіб та молоді з їх числа на 2016-2018 роки, затверджена рішенням
Южненської міської ради від 19.10.2016 року № 345-VІІ.
У 2016 році виявлено 2 факти насилля у двох сім`ях, де виховується – 3 дітей. Сім`ї
стоять на обліку, з ними постійно проводиться консультативна робота.

Дітей з м. Южного у 2016 році та станом на 01.02.2017 року в притулках області
немає і до притулків не доставлялися.
Станом на 01.02.2017 року на облік служби у справах дітей поставлено (за ухиляння
від виконання батьківських обов`язків, зловживання алкогольними напоями, ведення
аморального способу життя): 6 сімей (7 дітей); знято з обліку 7 сімей ( 11 дітей).
Службою у справах дітей офіційно попереджені про обов’язки батьків у вихованні дітей
3 батьків. У 2016 році проведено 43 рейди (4 нічних), у ході яких було виявлено 6
неповнолітніх, які в навчальний час не відвідували навчально–виховні заклади (гуляли
по вулицях міста, перебували в комп’ютерному клубі), виявлених дітей відправлено на
уроки; неповнолітніх, які перебували без супроводу дорослих після 22-00 год. не
виявлено. Станом на 01.02.2017 року на профілактичному обліку в службі у справах
дітей Южненської міської ради перебуває 3 неповнолітніх, які вчинили суспільнонебезпечні дії, схильні до скоєння злочину або вчинили злочин, із неповнолітніх, які
засуджені до покарання, не пов’язаного з позбавленням волі: ЗОШ №1- 1 неповнолітній;
НВК (ЗОСШ№2-центр-ПТУ) - 1 неповнолітній; АШГ № 3 -1 неповнолітній. З
неповнолітніми, які стоять на обліку, систематично проводяться профілактичні бесіди,
а також проведена консультативна робота з батьками неповнолітніх щодо виховання
дітей. За всіма неповнолітніми закріплені громадські вихователі із числа педагогів
навчально-виховних закладів, представників батьківського комітету.
У 2016 році проведено 12 Комісій з питань захисту прав дитини, розглянуто 58
різноманітних питань щодо соціально-правового захисту прав дітей.
Постійно проводилася Координаційна рада служби у справах дітей із залученням
соціальних педагогів та психологів загальноосвітніх закладів, працівників відділу
ювенальної поліції, відділу освіти.
Служба у справах дітей щопівроку (квітень, листопад) спільно з інспектором поліції
проводить контрольно-оперативний вихід в учбові заклади міста з метою перевірки стану
виховної роботи з профілактики правопорушень, злочинності та бездоглядності серед
учнів. За результатами перевірки надаються рекомендації директорам шкіл.
Станом на 01 січня 2017 року до служби у справах дітей заяв щодо втягнення дітей в
злочинну діяльність, залучення до вживання алкоголю, наркотичних і психотропних
речовин, примушення до проституції, жебрацтва не поступало.
Спеціалісти служби спільно з представниками ЦСССДМ щотижнево протягом 2016
року здійснювали перевірки цільового використання коштів при народженні дитини.

Налагоджена співпраця з громадськими організаціями «Молодіжний центр
розвитку», «Світло миру» щодо надання соціально-правової підтримки сімей, які
опинилися в складних життєвих обставинах.
В 2016 році до служби у справах дітей Южненської міської ради надійшло 225
звернень громадян, з них: 105 - заяв та 120- усних звернень, а саме: 63 - звернення щодо
відчуження, дарування, обміну частки житла та майна, що належить неповнолітнім; 8-

щодо встановлення опіки (піклування); 11 – щодо графіку зустрічей з дітьми; 39- щодо
неналежного виконання батьківських обов’язків відносно дітей; 10 - щодо надання актів
обстеження житлово-побутових умов; 7-щодо усиновлення дитини; 41-щодо позбавлення
батьків батьківських прав; 4-щодо визначення місця проживання малолітніх дітей; 8-щодо
надання довідки про статус; 1- щодо надання довідки про виховання дитини без матері; 1щодо надання копії висновку; 1- щодо харчування дитини; 1-щодо надання дублікату
рішення; 1-щодо оформлення свідоцтва про народження дитини; 1-щодо побиття дитини
(ДНЗ №3); 3- щодо постановки на облік кандидатів в опікуни; 4- щодо виплати аліментів
на дітей; 3- щодо влаштування дітей до державних закладів (притулок, дитячий будинок);
2- щодо погодження відрахування з ВНЗ; 4- щодо забезпечення житлом; 2- щодо надання
дозволу на продаж земельної ділянки; 1-довідка про опікунство; 3- щодо перереєстрації
малолітніх дітей; 1-щодо вселення в квартиру дитини; 4- щодо усиновлення дитини
вітчимом;1-щодо виїзду дитини за кордон.
Надано 3 висновки служби у справах дітей щодо можливості бути усиновлювачами
дитини-сироти чи дитини, позбавленої батьківського піклування; підготовлено 40
висновків по справам щодо збереження житлових та майнових прав дітей; 6 висновків по
справам щодо участі батьків у вихованні дітей; 10 висновків щодо позбавлення
батьківських прав; 2 висновки щодо надання статусу дитини; 1 про державну реєстрацію
народження покинутої дитини; 1 щодо влаштування дитини до будинку дитини; 1 щодо
внутрішньосімейного усиновлення; 1 щодо постановки на облік кандидатів в опікуни.
На розгляд засідань виконавчого комітету Южненської міської ради службою
підготовлено 40 проектів рішень по справам щодо збереження житлових та майнових прав
дітей, 6 проектів рішень по справам щодо участі батьків у вихованні дітей, 10 проектів
рішень по справам щодо позбавлення батьківських прав, 2 проекти – щодо надання
статусу дитини, 1 – про державну реєстрацію народження покинутої дитини, 1- проект
щодо влаштування дитини до будинку дитини, 1-щодо внутрішньосімейного усиновлення,
1- щодо постановки на облік кандидатів в опікуни тощо.
З метою захисту законних інтересів дітей представники служби у справах дітей
Южненської міської ради у 2016 році взяли участь у 83 судових засіданнях щодо
соціально-правового захисту прав дітей.
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