
Звіт про роботу служби у справах дітей Іванівської районної державної 

адміністрації за жовтень 2019 року 
 

 29 жовтня 2019 року забезпечено підготовку матеріалів та проведено 

чергове засідання районної комісії з питань захисту прав дитини де розглянуто два 

питання «про затвердження висновку органу опіки та піклування  районної 

державної адміністрації про надання дозволу на тимчасовий виїзд малолітньої 

дитини до тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим без згоди 

батька; про перегляд індивідуальних планів соціального захисту дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, дітей, які опинилися в складних життєвих 

обставинах». Відповідно до рекомендацій комісії, батькам винесено попередження 

про несення адміністративної та кримінальної відповідальності за неналежне 

виконання батьківських обов’язків. 

18 жовтня 2019 року проведено засідання координаційної ради у справах 

дітей районної державної адміністрації. На порядок денний виносилося 4 питання: 

про результати перевірки стану виховної роботи та ефективності заходів з питань 

попередження правопорушень та злочинів серед учнів загальноосвітніх шкіл, про 

виконання закладами освіти ст.35 Закону України «Про освіту»; результативність 

та якість роботи з розширення сімейних форм виховання дітей на території 

району. Про створення оптимальних умов утримання та виховання дітей у 

прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу та в сім’ях 

опікунів/піклувальників, поліпшення соціального супроводу сімей, які виховують 

дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування; про результати 

проведення перевірки умов утримання та виховання дітей у  сім’ях опікунів, 

піклувальників та усиновителів; про підсумки проведення літнього відпочинку та 

оздоровлення дітей, особливо дітей - сиріт, дітей,  позбавлених батьківського 

піклування, дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, дітей, які 

переміщені з тимчасово окупованої території України та районів проведення 

антитерористичної операції на тимчасове проживання та дітей, батьки яких (один 

з батьків) були учасниками бойових дій в зоні АТО.  Заслухавши доповідачів з 

зазначених питань координаційною радою райдержадміністрації по кожному з 

питань порядку денного прийнято відповідні рішення та дано доручення.                                                                                                                                

Працівниками служби у справах дітей районної державної адміністрації 

проведено обстеження матеріально-побутових умов проживання 7 сімей (23 

дитини), що перебувають на обліку в службі у справах дітей районної державної 

адміністрації: 

01 жовтня в с. Нововасилівка (1 сім’я – 1 дитина), 

03 жовтня в смт Іванівка (2 сім’ї – 9 дітей), 

10 жовтня в с. Новодмитрівка Друга (1 сім’я – 2 дитини), 

10 жовтня в с. Новомиколаївка (1 сім’я – 4 дітей),  

16 жовтня у смт Іванівка (2 сім’ї – 7 дітей), 
З батьками проведені бесіди щодо належного утримання та виховання дітей. 

За наслідками обстежень складено акти матеріально-побутових умов 

проживання родин, порушень прав дітей не виявлено. На 3 батьків складено 

протоколи за ч.1 статті 184 КУпАП (ухилення батьків або осіб, які їх замінюють, від 

виконання передбачених законодавством обов'язків щодо забезпечення необхідних 

умов життя, навчання та виховання неповнолітніх дітей). 
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Службою у справах дітей районної державної адміністрації спільно з 

працівниками Іванівського відділення поліції Каховського відділу поліції ГУНП в 

Херсонській області, 04 жовтня, 11 жовтня, 26 жовтня, (у вечірній час) було 

проведено 3 рейди перевірки діяльності закладів розважального типу, закладів, що 

здійснюють продаж алкогольних та тютюнових виробів, щодо дотримання 

правопорядку та встановленого законодавством часу перебування неповнолітніх, які 

не досягли 16 річного віку  без супроводу дорослих після 22 години. 

Під час рейдів власникам закладів були видані під розпис офіційні 

попередження про несення відповідальності за недотримання вимог Закону України 

“Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного, 

плодового, алкогольних напоїв і тютюнових виробів”.  

Порушень прав дітей не виявлено.  

Спільно з працівниками Іванівського відділення поліції Каховського відділу 

поліції ГУНП в Херсонській області проаналізовано стан дитячої злочинності, 

бездоглядності та безпритульності. Бездоглядних дітей не виявлено.  

Поновлено банки даних дітей, які перебувають на обліку в службі у справах 

дітей районної державної адміністрації станом на 30 жовтня 2019 року. Протягом 

місяця забезпечено постановку на облік 1 дитини, яка проживає у сім’ї, що опинилася 

в складних життєвих обставинах по причині вчинення психологічного насильства. 

       Протягом місяця працівниками служби у справах дітей районної державної 

адміністрації проведено: 

- перегляд індивідуальних планів дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах; 

- перегляд та доукомплектування особових справ дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, та дітей, які опинилися в складних життєвих 

обставинах; 

   - протягом вересня працівниками служби у справах дітей взято участь у 4 

судових засіданнях в Іванівському районному суді по справі про позбавлення 

батьківських прав та стягнення аліментів. 

 25 жовтня проведено взаємозвірку між Іванівським районним сектором 

уповноваженого органу з питань пробації  Південного міжрегіонального управління з 

питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції, службою 

у справах дітей районної державної адміністрації, відділом освіти районної державної 

адміністрації, комунальним некомерційним підприємством “Іванівська центральна 

районна лікарня” та представниками Іванівського відділення Каховського відділу 

поліції ГУНП в Херсонській області.  

Зроблено аналіз взяття на облік та зняття з обліку, охоплення навчанням, 

працевлаштування підлітків, до яких судами застосовано кримінальні міри покарання 

та примусові заходи виховного характеру щодо неповнолітніх, які перебувають на 

обліку за вчинення злочинів, правопорушень, засуджені до покарань, не пов’язаних з 

позбавленням волі, схильні до вживання алкоголю, наркотичних засобів, 

психотропних речовин. 

 Протягом місяця прийнято участь у 5 судових засіданнях у справі про 

позбавлення батьківських прав громадян відносно 4 малолітніх дітей та 2 засіданнях у 

справі щодо зміни способу участі діда у вихованні онука. 
 

 

Начальник служби у справах дітей 

районної державної адміністрації                                                                    Тетяна Рубан  
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