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Про активізацію роботи в районі 
щодо соціального захисту дітей 
та попередження дитячої 
бездоглядності і злочинності

Відповідно до статей 6, 13, 16, 22, 41 Закону України „Про місцеві 
державні адміністрації“”, Закону України „Про охорону дитинства”, Закону 
України „Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для 
дітей”, Закону України „Про забезпечення організаційно-правових умов 
соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування”, Закону України „Про внесення змін до Закону України „Про 
соціальну роботу з дітьми та молоддю”, Закону України „Про освіту”, Закону 
України „Про загальну середню освіту”, Указу Президента України від 22 
жовтня 2012 року № 609/2012 „Про Національну стратегію профілактики 
соціального сирітства на період до 2020 року”, заслухавши інформацію 
начальника служби у справах дітей райдержадміністрації „Про підсумки роботи 
щодо соціального захисту дітей та профілактики дитячої бездоглядності у 
районі протягом 11 місяців 2017 року”, з метою забезпечення реалізації кожною 
дитиною права на виховання в сім'ї, зростання в безпечному сімейному 
оточенні, підвищення ефективності роботи державних органів та органів 
місцевого самоврядування із запобігання соціальному сирітству, вдосконалення 
системи надання соціальних послуг дітям і сім'ям з дітьми та з метою 
попередження дитячої бездоглядності і злочинності:

1. Інформацію начальника служби у справах дітей райдержадміністрації 
„Про підсумки роботи щодо соціального захисту дітей, та профілактики дитячої 
бездоглядності у районі протягом 11 місяців 2017 року”, що додається, взяти до 
відома.

2. Службі у справах дітей райдержадміністрації та рекомендувати 
виконкомам міської та сільських рад:

2.1 вжити заходів щодо створення в районі прийомних сімей, дитячих 
будинків сімейного типу, підбору осіб - громадян України, які бажають
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усиновити дитину-сироту або влаштувати в свою родину на виховання та 
спільне проживання;

2.2 проаналізувати стан дотримання житлових та майнових прав дітей- 
сиріт і дітей, що залишилися без батьківської опіки в строк до 15.06.2018.

3. Рекомендувати Старобільському районному центру соціальних служб 
для сім’ї, дітей та молоді:

3.1 забезпечити підвищення ефективності соціального супроводу осіб із 
числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, батьків, у 
яких діти відібрані без позбавлення батьківських прав, а також батьків, які 
позбавлені батьківських прав і мають намір звернутися до суду з позовом про 
поновлення батьківських прав (якщо їх діти не усиновлені);

3.2 активізувати соціальну роботу із сім'ями або особами, які опинилися у 
складних життєвих обставинах, сімей, які виховують дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених батьківського піклування, та посилити вивчення проблем сім'ї, 
надання конкретної, дієвої допомоги;

3.3 здійснити соціальне інспектування всіх сімей, які опинилися у 
складних життєвих обставинах, діти яких перебувають в інтернатних закладах 
всіх типів.

4. Управлінню соціального захисту населення райдержадміністрації, 
службі у справах дітей райдержадміністрації, Старобільському районному 
центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, рекомендувати виконкомам 
міської та сільських рад району забезпечити інформування громадськості про 
форми сімейного виховання, види соціальних послуг і допомог, які надаються 
суб’єктами соціальної роботи з сім’ями та дітьми.

5. Відділу освіти райдержадміністрації вжити заходів щодо збільшення 
кількості дітей, охоплених дошкільною і позашкільною освітою.

6. Рекомендувати:
6.1 керівникам загальноосвітніх та інших учбових закладів:
вживати вичерпних заходів щодо профілактики правопорушень, 

попередження насильства та жорстокості в навчальному, учбовому закладі;
забезпечити роботу в навчальних та інших учбових закладах 

загальнодоступних гуртків, спортивних секцій, клубів і залучення до участі в 
них дітей;

проаналізувати якість інформаційно-освітньої роботи навчальних та 
інших учбових закладів з питань запобігання вживанню учнями пива, 
слабоалкогольних та алкогольних напоїв, наркотичних засобів, психотропних 
речовин як важливих чинників зростання злочинності та вжити додаткових 
заходів;

продовжити практику ведення у загальноосвітніх та інших учбових 
закладах внутрішньошкільного обліку, на який ставляться учні, які 
систематично пропускають уроки без поважних причин, грубо або 
неодноразово порушують статут закладу, вчинили або схильні до скоєння 
антигромадських дій, вживають наркотичні засоби чи спиртні напої,



знаходяться на обліку в підрозділу ювенальної превенції районного відділу 
поліції, в службі у справах дітей;

запровадити практику щомісячного розгляду на засіданнях рад з 
профілактики правопорушень навчальних та учбових закладів результати 
роботи з попередження підліткової злочинності, дитячого алкоголізму та інших 
негативних явищ у молодіжному середовищі;

здійснювати загальнопрофілактичні заходи з попередження суїцидів 
серед неповнолітніх, поліпшити профілактичну роботу з учнями, які мають 
ознаки суїцидальної поведінки;

7. Рекомендувати виконкомам міської та сільських рад району:
7.1 вжити вичерпних заходів щодо створення фонду соціального житла 

для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
7.2 своєчасно ставити дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського 

піклування, які не мають житла, ще до виповнення їм 18 років (починаючи з 16 
років), на облік осіб, які потребують покращення житлових умов, при 
виконавчих комітетах міської та сільських рад за клопотаннями служби у 
справах дітей райдержадміністрації.

8. Рекомендувати начальнику Старобільського відділу поліції ГУ 
Національної поліції України в Луганській області посилити роботу щодо:

8.1 правового виховання дітей та запобігання правопорушенням дітей;
8.2 виявлення причин та умов, що сприяють вчиненню правопорушень 

дітьми;
8.3 виявленню дорослих осіб, які втягують дітей у злочинну діяльність, 

проституцію, пияцтво, наркоманію та жебрацтво;
8.4 виявленню батьків або осіб, що їх замінюють, які ухиляються від 

виконання передбачених законодавством обов'язків щодо створення належних 
умов для життя, навчання та виховання дітей;

8.5 здійснення відповідно до законодавства заходів соціального 
патронажу щодо дітей, які відбували покарання у виді позбавлення волі на 
певний строк.

9. КУ „Старобільське РТМО”, КУ „Старобільський районний центр 
первинної медико-санітарної допомоги”, Старобільському районному центру 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, службі у справах дітей 
райдержадміністрації, рекомендувати виконкомам міської і сільських рад 
району вжити дієвих заходів щодо недопущення випадків дитячої смертності у 
функціонально-неспроможних сім’ях.

10. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на 
заступника голови райдержадміністрації Григоренко О.О.

А.І. Гаркавий


