
У К Р А Ї Н А

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ  НОВОВОЛИНСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ
ВОЛИНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від  19 квітня 2012 р. № 117
м. Нововолинськ

Про стан виконання службою у справах дітей
делегованих повноважень Закону України 
„Про місцеве самоврядування в Україні”

    Заслухавши звіт начальника служби у справах дітей Зектер Л.А. про  стан 
виконання  службою  у  справах  дітей  делегованих  повноважень  Закону 
України  „Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”,  з  метою  забезпечення 
виконання  Законів  України  „Про  органи  і  служби  у  справах  дітей  та 
спеціальні установи для дітей”, „Про охорону дитинства”, „Про забезпечення 
організаційно-правових  умов  соціального  захисту  дітей-сиріт  та  дітей, 
позбавлених  батьківського  піклування”  та   постанови  Кабінету  Міністрів 
України від 24 вересня 2008р. № 866 „Питання діяльності органів опіки та 
піклування,  пов’язаної  із  захистом  прав  дитини”  виконавчий  комітет 
Нововолинської міської ради В И Р І Ш И В :

   1.  Звіт начальника служби у справах дітей Зектер Л.А. про стан виконання 
службою у  справах  дітей  делегованих  повноважень  Закону  України  „Про 
місцеве самоврядування в Україні” взяти до відома.
   2.  Службі у справах дітей (Л.А.Зектер):

2.1.Забезпечити  координацію  роботи  усіх  зацікавлених  органів  та 
служб  щодо  вирішення  проблем  дитячої  бездоглядності  та 
безпритульності, захисту прав та законних інтересів дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування.                                          Постійно 

2.2.Сприяти  пріоритетному  влаштуванню  дітей-сиріт  та  дітей, 
позбавлених батьківського піклування, на виховання у сім’ї. 

                                                                                                     Постійно 
2.3.Забезпечити систематичне проведення рейдів з метою виявлення 

дітей, які опинилися поза межами сімейного виховання, і закладів освіти, 
що потребують соціального захисту. Вживати заходів щодо оперативного 
вирішення питання влаштування таких дітей. 

                                                                                                      Постійно  
2.4.Забезпечити ведення електронної бази даних про дітей, які опинилися 
в  особливо  складних  умовах,  у  тому  числі  дітей-сиріт  та  дітей, 
позбавлених батьківського  піклування,  та  громадян,  які  бажають взяти 



дітей  на  виховання  в  сім’ю,  та  своєчасне  внесення  даних  по  кожній 
дитині.                                                                                                  Постійно
  3.  Відділу  з  питань  сім’ї,  молоді,  фізичної  культури  і  спорту 
(Т.М. Супрунюк): 

3.1.  Забезпечити  координацію  діяльності  всіх  зацікавлених 
організацій  щодо  профілактики  та  припинення  фактів  жорстокого 
поводження з  дітьми та  вжиття конкретних заходів щодо їх правового 
захисту, ініціювати притягнення до відповідальності дорослих, винних у 
порушенні прав дітей.                                                                         Постійно

3.2. Через мережу центрів „Спорт для всіх” залучати дітей до участі в 
масових заходах, спартакіадах за місцем проживання.                  Постійно 

3.3.  Забезпечити  підтримку  програм  та  заходів  молодіжних  і 
громадських організацій, спрямованих на вирішення питань соціального 
захисту дітей.                                                                                      Постійно
4.  Міському  центру  соціальних  служб  для  сім’ї,  дітей  та  молоді 
(О.О.Лакиш):

  4.1.  Сприяти  розширенню  в  місті  мережі  дитячих  будинків 
сімейного типу та прийомних сімей.                                       Протягом року 

  4.2.  Забезпечити  здійснення  ефективного  соціального  супроводу 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, соціального 
інспектування  дітей  із  сімей,  що  опинилися  в  складних  життєвих 
обставинах.                                                                                 Протягом року 
5. Управлінню освіти виконавчого комітету (О.В.Моренко), директорам 
НЕМК, ВПУ, ПТУ (М.І.Ігнатюк, В.І. Приступа, Ю.А. Стецюк):

5.1. Узяти на постійний контроль роботу з вивчення індивідуально 
-психологічних можливостей учнів, їх статусу в учнівських колективах, 
взаємовідносин у сім’ях, морального розвитку, житлово-побутових умов. 

                                                                                                       Постійно
5.2.  Забезпечити  ефективний  контроль  за  охопленням  дітей 

шкільного  віку  навчанням  у  загальноосвітніх  навчальних  закладах, 
здобуття ними загальної середньої освіти.                                       Постійно 

5.3.  Своєчасно  виявляти  дітей  із  сімей,  що опинилися  в  складних 
життєвих обставинах, поновити банк даних дітей, які виховуються в цих 
сім’ях, взяти на особливий контроль виховання та перебування цих дітей, 
з метою недопущення насилля над дітьми. 

                                                                                         До жовтня 2012р. 
5.4.   Забезпечити  складання  індивідуальних  планів  соціального 

захисту  дітей  -  сиріт  та  дітей,  позбавлених  батьківського  піклування, 
дітей  із  сімей,  що  опинилися  в  складних  життєвих  обставинах. 
Забезпечити  реалізацію  завдань,  передбачених  цими  планами,  та  їх 
своєчасний перегляд відповідно до потреб кожної дитини. 

                                                                                   Щорічно до 10 січня 
6. Головному лікарю центральної міської лікарні (В.В.Мороз):
       6.1. Своєчасно інформувати службу у справах дітей про випадки 
насильства, жорстокого ставлення до дітей та перебування неповнолітніх 
в  екстремальних умовах,  а  також про  випадки поступлення до  лікарні 
неповнолітніх в стані алкогольного сп’яніння.                                По факту



 6.2.  Забезпечити своєчасне інформування служби у справах дітей 
про  дітей,  залишених  у  пологовому  відділенні  лікарні,  від  яких 
відмовились  батьки,  та  дітей,  які  опинилися  у  складних  життєвих 
обставинах.                                                                                  По факту

 6.3.  Проводити просвітницьку роботу серед батьків щодо виховання 
здорової дитини.                                                                         Постійно 
  7. Управлінню праці та соціального захисту населення (Н.Б.Волчанюк):
         7.1. Забезпечити здійснення контролю за використанням батьками 
одноразової грошової допомоги, що надається при народженні дитини.
                                                                                                           Постійно
   8. Нововолинському  МВ УМВС (П.А.Алєксєєнко):
       8.1. Проводити спільні рейди на дотримання ст.15 Закону України 
„Про  державне  регулювання  виробництва  і  обігу  спирту  етилового, 
коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів”, на 
дотримання  культурно-розважальними  закладами,  ігровими  залами, 
комп’ютерними  клубами  нормативно-правових  актів  щодо  порядку 
відвідування їх дітьми із залученням служби у справах дітей (Л.А.Зектер), 
управління освіти (О.В.Моренко), відділу культури (І.М.Левкова), відділу 
торгівлі та побуту (Є.А.Гнатина).                                                 Щомісячно
       8.2.  Забезпечити  систематичне  проведення  рейдів  „Підліток”, 
„Дозвілля”  з  метою  виявлення  дітей,  які  опинилися  поза  межами 
сімейного  виховання,  і  закладів  освіти,  що  потребують  соціального 
захисту.  При необхідності  вирішувати питання притягнення  батьків  до 
адмінвідповідальності за неналежне виховання дітей.            Щомісячно
       8.3.  Своєчасно інформувати службу у справах дітей про випадки 
насильства, жорстокого ставлення до дітей та перебування неповнолітніх 
в екстремальних умовах.                                                              По факту

8.4.  Вести  облік сімей,  що  опинилися  в  складних  життєвих 
обставинах, на вихованні яких є малолітні та неповнолітні діти, взяти на 
особливий  контроль  виховання  та  утримання  цих  дітей,  з  метою 
недопущення насилля над ними.                   До жовтня 2012р.  
9.  Для  узагальнення  та  інформування  заступника  міського  голови 
А.М.Сторонського службі у справах дітей (Л.А.Зектер), Нововолинському 
МВ УМВС (П.А.Алєксєєнко), управлінню освіти (О.В.Моренко), відділу з 
питань  сім’ї,  молоді,  фізичної  культури  і  спорту  (Т.М.Супрунюк), 
центральній міській лікарні (В.В.Мороз) надавати  службі у справах дітей 
міськвиконкому  звіт  про  хід  виконання,  поставлених  завдань 
Президентом України при врахуванні рейтингової оцінки роботи органів 
місцевого самоврядування, з наступних питань:
-  приріст  питомої  ваги  дітей,  які  виховуються  в  сімейних  формах 
виховання;
- питома вага дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 
які виховуються в інтернатних закладах;
- питома вага дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 
яким надано житло;
- кількість дітей шкільного віку охоплених оздоровленням;
- питома вага дітей шкільного віку охоплених позашкільною освітою; 
- розвиток мережі дошкільних навчальних закладів;



- питома вага дітей, які потерпіли від злочинів;
- питома вага дітей, які вчинили злочини;
- дитяча смертність.

                                      Щоквартально до 05 числа наступного місяця
10.  Нововолинському  МВ УМВС (П.А.Алєксєєнко),  управлінню освіти 
(О.В.Моренко), відділу культури (І.М.Левкова), відділу торгівлі та побуту 
(Є.А.Гнатина),  міському  центру  соціальних  служб  для  сім’ї,  дітей  та 
молоді (О.О.Лакиш), відділу з питань сім’ї, молоді, фізичної культури і 
спорту  (Т.М.Супрунюк),  центральній  міській  лікарні  (В.В.Мороз) до 
20.12.2012р.   інформувати  службу  у  справах  дітей  про  хід  виконання 
даного рішення.
 11.  Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  заступника 
міського голови А.М.Сторонського. 

Міський голова                                                                       В. Б. Сапожніков 

Зектер 33002


