
 
Проєкт вноситься  
селищним головою 

РІШЕННЯ 
 

від ____ лютого 2022 року                                                     №_____ 
смт Олександрівка 

 
Про умови проживання сімей з дітьми  
 
 

Відповідно до  пункту 2 частини  2 ст. 52 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», рішення виконавчого комітету Олександрівської 
селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області від                    
14 грудня 2021 року № 335 "Про план роботи виконавчого комітету 
Олександрівської селищної ради на 2022 рік" 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СЕЛИЩНОЇ РАДИ  В И Р І Ш И В: 
 

1. Взяти до відома інформацію начальника служби у справах дітей 
Олександрівської селищної ради Галини ПИСЬМЕННОЇ про умови 
проживання сімей з дітьми (додається). 
 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 
селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради Василя 
СКЛЯРЕНКА. 
 
 
 
 
 
Селищний голова                                                            Олександр БЕЗПЕЧНИЙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 



 
 

Додаток  
до рішення виконавчого комітету           
Олександрівської  селищної ради  
від ___ __________ 2022 року № ___ 

ІНФОРМАЦІЯ 
про умови проживання сімей з дітьми 

 

1. Аналітична робота 
Впродовж звітного періоду служба у справах дітей працювала над 

реалізацією державної політики з питань соціального захисту дітей, запобігання 
дитячій бездоглядності та безпритульності, підтримки форм сімейного 
виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 
забезпечення контролю за дотриманням вимог чинного законодавства у сфері 
захисту прав дітей.  

Відповідно до статистичних даних, на території Олександрівської 
селищної ради проживає 4040 дітей. На обліку в службі у справах дітей станом 
на 01 січня 2022 року перебуває 185 дітей, з них: 131 дитина –сирота та дитина, 
позбавлена батьківського  піклування, 54 дитини, що перебувають у складних 
життєвих обставинах. 

На первинному обліку служби у справах дітей перебуває 107 дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування, це діти які набули відповідного 
статусу т.б. посиротіли на нашій території: з них 5 дітей, перебувають у 
медичних, навчальних, виховних закладах, 101 виховуються в сім'ях опікунів в 
прийомних сім'ях, в дитячих будинках сімейного типу, одна дитина тимчасово 
влаштована в сім'ю родичів, знайомих.   

З числа дітей нашого первинного обліку 12 наших дітей виховується в 
сім'ях опікунів на інших територіях, разом з тим на нашій території в сім'ях 
опікунів/піклувальників виховується 32 дитини, які прибули з інших територій, 
контроль за умовами проживання, навчання, виховання та розвитку   цих дітей 
згідно чинного законодавства покладений на службу у справах дітей тої 
території на якій вони проживають. 

 Також на території селищної функціонує 4 дитячих будинки сімейного 
типу, в який виховується 27 дітей, 6 прийомних сімей в яких виховується 12 
дітей та 65 сімей опікунів/піклувальників в яких виховується 92 дитини, що 
мають статус дитини-сироти чи дитини, позбавленої батьківського піклування, 
функціонує одна сім'я патронатного вихователя.  

Протягом  лютого 2021 року по лютий 2022 року на первинний облік дітей, 
що залишились без батьківського піклування було поставлено 16 дітей, 13 з них 
влаштовано до сімейних форм виховання, 3 дітей  влаштовані до КНП 
«Кіровоградський обласний спеціалізований будинок дитини нового типу 
Кіровоградської обласної ради».  



Найбільш ефективними заходами попередження дитячої бездоглядності, 
будь-яких проявів жорстокого поводження з дітьми, є проведення 
профілактичних рейдів – виїздів.  

З метою запобігання дитячої бездоглядності та безпритульності, захисту 
прав, свобод і законних інтересів дітей на території Олександрівської селищної 
ради Кропивницького району Кіровоградської області розпорядженням 
селищного голови від 08 червня 2021 року № 120-осн "Про утворення, 
затвердження положення та персонального складу комісій з перевірки умов 
проживання дітей в сім’ях, що опинились в складних життєвих обставинах" 
було утворено відповідні комісії на територіях населених пунктів, затверджено 
їх положення та персональний склад  з урахуванням пропозицій, які були 
надані старостами населених пунктів.  

 З метою обстеження умов проживання дітей в сім’ях, які опинились у 
складних життєвих обставинах, виявлення сімей, де батьки не виконують 
належним чином батьківських обов’язків, протягом    року службою у справах 
дітей спільно з КЗ «Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді», 
інспектором ювенальної превенції проведено 45 рейди «Діти вулиці», «Сім’я», 
складено 95 актів обстеження умов проживання дітей. 

Обстеження житлово-побутових умов дітей в сім'ях проводились на 
територіях майже всих населених пунктів, щоб досягти бажаного результату в 
деякі сім'ї комісія виїжджала по декілька разів.  

 В ході проведення рейдів батькам роз’яснювалися їх права та обов’язки 
щодо виховання дітей, забезпечення належних умов для їхнього проживання, 
навчання, фізичного та морального розвитку, роз’яснювалося законодавство 
щодо адміністративної, кримінальної відповідальності за неналежне виконання 
батьківських обов’язків. Одночасно проводиться індивідуальна інформаційно-
роз’яснювальна робота з дітьми, які опинились у складних життєвих 
обставинах. За результатами проведених перевірок 20 дітей поставлено на облік 
дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах (19 дітей – по 
причинені неналежного виконання батьками батьківських обов'язків відносно 
дітей, 1 дитина - на підставі вчинення сексуального насильства). 

7 дітей знято з даного обліку (троє дітей набули статусу дітей, позбавлених 
батьківського піклування та влаштовані до сімейних форм виховання, троє 
дітей зняті з обліку на підставі досягнення повноліття, 1 дитина знята з обліку 
на підставі усунення причин постановки на облік).  

З числа поставлених на облік дітей, що опинились в складних життєвих 
обставинах в розрізі про територіям ситуація наступна: 

5 дітей, на момент взяття на облік проживали на території с.Триліси; 
5 дітей – на території с.Бірки; 
2 дітей – на території с.Бандурове; 
3 дітей – на території с.Підлісне; 
1 дитина на території с.Івангород; 
1 дитини на території с.Вищі Верещаки; 
2 дітей на території смт Олександрівка; 
1 дитина на території смт Єлизаветградківка. 



За результатами проведених перевірок умов проживання дітей в сім'ях, що 
опинились в складних життєвих обставинах направлено повідомлення до 
відділення поліції та ініційовано притягнення 9 батьківської до 
адміністративної відповідальності відповідно до ст. 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) Підготовлено матеріали та подано 6 позовних заяв до 
Олександрівського районного суду про позбавлення 7 батьків батьківських 
прав відносно 12 дітей. Відносно 5 дітей двох батьків позбавлено батьківських 
прав рішенням Олександрівського районного суду.  

Прийнято участь у 18 судових засіданнях.  
Протягом року (лютий 2021 року –лютий 2022 року) проведено 15 засідань 

комісії з питань захисту прав дитини, розглянуто 96 питань, що стосуються 
захисту прав та інтересів дітей, прийняті відповідні рішення. 
        Службою  у справах дітей постійно проводиться інформаційно – 
роз’яснювальна і консультативна робота з питань: 
         інформування про захист прав, свобод і законних інтересів дітей; 
         соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, дітей, які опинились у складних життєвих обставинах; 
         профілактики правопорушень серед неповнолітніх; 
         ознайомлення з діючим законодавством у сфері захисту прав дітей. 
        Працівниками служби підготовлено 14 висновків органу опіки та 
піклування про доцільність позбавлення батьківських прав батьків відносно 
своїх дітей, 6 висновків про доцільність встановлення опіки (піклування), 
підготовлено 3 пакети документів для проходження навчання потенційних 
опікунів, піклувальників в Кіровоградському обласному центрі соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді.  
         Службою у справах дітей проводиться робота по виявленню нерухомого 
майна у дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 
здійснюється контроль за оформленням спадщини на їх ім‘я. У разі 
надходження інформації про наявність у дитини майна, комісією здійснюється 
його обстеження, складається опис, ініціюється питання про призначення опіки 
над майном.  
       З числа дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування 4 дітей 
мають житло на праві власності та троє дітей мають на праві власності земельні 
ділянки. Над житлом та земельними ділянками призначені опікуни, які несуть 
відповідальність за збереження даного майна до досягнення дитиною 
повноліття. Станом на 01 лютого 2022 року на квартирному обліку 
Олександрівської селищної ради перебуває 55 дітей з числа дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування.  
Начальник служби у справах дітей                          Галина ПИСЬМЕННА 

 ПОГОДЖЕНО 
Заступник селищного 
голови з питань діяльності 
виконавчих органів  ради                      _________    Василь СКЛЯРЕНКО                                                                                          


