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Про роботу Служби у справах дітей та
соціального захисту населення

Впродовж року на облік в службі у справах дітей та соціального
захисту населення поставлено 48 дітей-сиріт та дітей позбавлених
батьківського піклування. За цей же період знято з обліку4 дітей в зв'язку із
досягненням повноліття та усиновленням.

На первинному обліку в Службі у справах дітей та соціального захисту
населення Станіславської сільської ради станом на 25.09.20121 року
перебуває 49 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. З
них:

- 24 дітей виховується в сім'ях опікунів, піклувальників;

- 17 дітей виховуються у прийомних сім'ях;
- З тимчасово проживаютьу сім'ях родичів, знайомих;

- 5 дітей перебувають у медичних закладах для дітей-сиріт;
- 15 дітей влаштовані за заявою батьків та сприянням сільської ради

влаштовані до різних навчальних закладів на цілодобове перебування
Також на території ради проживають діти- сироти та діти позбавленні

"батьківського піклування, які прибули з інших територій -- 9 дітей за якими
проводиться контроль щодо їх проживання та належного виконання
обов'язків опікунів.

Службою у справах дітей забезпечено діяльність виконавчого комітету
сільської ради як органу опіки та піклування шляхом підготовки рішень про
розгляд висновків органу опіки та піклування та рішень виконавчого комітету
з питань надання дозволів на укладення угод щодо житла, право власності на
яке (право користування яким) маютьдіти,:

- надано 1 висновок до районного суду щодо доцільності
(недоцільності) позбавлення батьківських прав, |! висновок щодо визначення
місця проживання дитини; І висновок про надання дозволу щодо виїзду за
кордон.



- надано 6 дозвіл на укладення угод щодо майна, право власності на яке
чи право користування яким маютьдіти .

- надано статус дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського
піклування, їх влаштування було:

- встановлено опіку та піклування над 3 дітьми;

До районного суду Станіславською сільською радою подано 1 позов
про позбавлення матері батьківських прав по відношенню до 2 дітей.
Працівники служби приймають участь в судових засіданнях .

Служба у справах дітей забезпечувала роботу комісії з питань захисту
прав дитини виконавчого комітету сільської ради.

Впродовж звітного періоду на 8-ми засіданнях комісії з питань захисту
прав дитини затверджено 1 індивідуальний план соціально-правового захисту
дітей, що опинилися в складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування. А також розглянуто питання:

- доцільності позбавлення батьківських прав на 2 дітей;
- опіки (піклування) над дітьми - 3 дитини;
- надання висновку з питань збереження житлових і майнових прав

на6 дітей;

- відрахування з навчального закладу -- 2;

Впродовж року службою у справах дітей та соціального захисту
населення 3 дитини-сироти, взято на облік дітей, які можуть бути усиновлені.
Одну родину взято на облік, як кандидата в потенційні опікуни,
піклувальники, підготовлено пакети документів та відповідні висновки,
направлено кандидатав опікуни на навчання.

Служба систематично здійснює контроль за дотриманням житлових та
майнових прав дітей даної категорії. На виконання розпорядження сільського
голови від 26.07.2021р. Мо 116-о/д. «Про створення комісії» з інвентаризації
житла, яке належить дитині-сироті, дитині, позбавленій батьківського
піклування, особі з їх числа впродовж липня-серпня 2021р. на території
«Станіславської територіальної громади проведено інвентаризацію житла
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Здійснено
перевірку за адресами, у 23 дітей відсутнє житло,у 2 дітей житло непридатне
для проживання.

- підготовлено 4 пакети документів для взяття на квартирний облік
Станіславської сільської ради дітей-сиріт та дітей, позбавленої батьківського
піклування, які досягли 16-річного віку та не мають житла.

"Проведено інформаційно-організаційну роботу щодо оздоровлення дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,віком 7-17 років.

Оздоровленов 2021 році із вищевказаної категорії 7 дітей.



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 іншим підприємствам і
організаціям для вивчення стану виконання батьківських обов'язків,
житлового забезпечення, стану здоров'я дітей тощо. Постійно надається
правова допомога сім'ям з дітьми, які опинилися в складних життєвих
обставинах, опікунам (піклувальникам), прийомним батькам в оформленні
документації для отримання гарантованих державою допомог,
працевлаштуванні, виконання батьками обов'язків по догляду за дітьми тощо.

Працівниками служби здійснюються обстеження Житлово-побутових
умов дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які
перебувають на обліку в службіу справах дітей, кандидатів в опікуни.

Актуальною на даний час залишається проблема бездоглядності дітей, що
полягає у невиконанні батьками соціально-виховних функцій. З метою
запобігання такого явища, своєчасного виявлення та обліку дітейіз сімей, які
неспроможні виконувати виховні функції та потребують соціального захисту,
службою налагоджена відповідна взаємодія з освітянськими, медичними
закладами, комунальною установою «Центр з надання соціальних послуг».

Впродовж року видано 53 наказів по службі та складено 69 актів.
За 2021 рік розглянуто письмові звернення громадян та 65 листів від

установ та організацій з питань соціально-правового захисту дітей,
підготовлено 45 вихідних документів. Вихідната вхідна документація служби
реєструється на паперових носіях.

Працівники служби брали участь в проведенні нарад, комісій, семінарів
з питань соціального захисту та охорони дитинства.

Покладені на службу обов'язки виконуємо в повному обсязі, не
допускаючи зривів термінів розгляду звернень та заяв громадян, виконання
нормативних документів.
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