
 
УКРАЇНА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 

 

РІШЕННЯ 
 

“____”___________ 20___ року                           м.Шепетівка                              № _______ 

 

 

Про роботу служби у справах 

дітей у 2018 році та у І кварталі  

2019 року 

          

 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника служби у справах дітей "Про 

роботу служби у справах дітей у 2018 році та у І кварталі 2019 року",  керуючись ст.38 

Закону України "Про місцеве   самоврядування в Україні", виконавчий комітет міської 

ради 

                                                         

ВИРІШИВ: 

1. Інформацію начальника служби у справах дітей Купрацевич К.В. "Про роботу 

служби у справах дітей у 2018 році та у І кварталі 2019 року" взяти до відома 

(додається). 

2. Службі у справах дітей: 

- продовжити роботу по влаштуванню дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування в сім’ї опікунів, піклувальників, прийомних батьків. 

- проводити роз’яснювально-просвітницьку  роботу  з батьківською громадою    та 

дітьми міста з питань правової освіти, підвищення правосвідомості підростаючого 

покоління, відповідальності батьків  за утримання, виховання та навчання дітей.  

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови 

Стасюк Н.В. 

  

Міський голова                                                       М.Полодюк 

 

 

 

 

 

 



Додаток до рішення 

виконавчого комітету 

Шепетівської міської ради              

№ _____  від __________ 2019 р. 

 

Інформація  

про роботу служби у справах дітей у 2018 році та у І кварталі 2019 року 

 

Службою у справах дітей здійснюється робота по виконанню Законів України "Про 

органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей", "Про забезпечення 

організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування" та інших нормативно-правових актів з питань соціального та 

правового захисту дітей. 

На обліку в службі у справах дітей перебуває 77 дітей,  які мають статус дітей-сиріт 

та дітей, позбавлених батьківського піклування: 27 біологічних сиріт і 50 – позбавлених 

батьківського піклування. З них: 68 - проживають в сім’ях опікунів, 4 – в прийомних 

сім’ях та дитячих будинках сімейного типу, 5 – в державних закладах на повному 

державному утриманні. Пріоритетним завданням служби у справах дітей є влаштування 

зазначеної категорії дітей до сімейних форм виховання. Це сприяє тому, що в місті 93,5% 

дітей охоплено сімейними формами виховання.   

В місті функціонує 4 прийомних сім’ї, в яких виховується 9 дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, як з м. Шепетівки, так і іногородніх. Це сім’ї 

Шишових, Вознюк, Шевчук, Сахненко. На даний час здійснюється робота щодо 

поповнення ПС Шишових ще однією прийомною дитиною. 

Службою у справах дітей здійснюється контроль над 30 усиновленими дітьми, які 

проживають з усиновлювачами в місті Шепетівці. 

         Також на обліку служби перебуває 47 дітей, які опинилися у складних життєвих 

обставинах. Троє з них перебувають на обліку як такі, що постраждали від психологічного 

насильства у сім’ї, решта проживають у сім’ях, де батьки ухиляються від виховання дітей. 

У 2019 році двом дітям надано статус постраждалих від воєнних дій та збройних 

конфліктів. 

Працівниками служби вживались дієві заходи до покращення профілактичної  

роботи серед неповнолітніх, особливо учнівської молоді. Так,  в 2018 році    проведено 4 

засідання колегії служби у справах дітей, на яких заслуховувались питання щодо ведення 

обліку дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, стану виховної роботи у 

ЗОШ №8 та Шепетівській школі-інтернат,  Шепетівському професійному ліцеї. Заслухано 

24 справи учнів шкіл та професійного ліцею щодо їх поведінки та пропусків уроків.  

 Проведено 25 профілактичних рейдів у 2018 році та 4 рейди у 2019 році.  Станом на 

30.04.2019 року 7 дітей влаштовано у Хмельницький Центр соціально-психологічної 

реабілітації дітей "Подолянчик". За позовами органу опіки та піклування 4 батьків 

позбавлені батьківських прав відносно 5 дітей. Ще 1 справа про відібрання 4 дітей та одна 

справа про позбавлення батьківських прав перебувають на даний час на розгляді суду.  

На 14 батьків (12 – у 2018 році та 2 у 2019 році),  що не займалися вихованням своїх 

дітей, направлено подання до Шепетівського МВ УМВС щодо притягнення їх до 

відповідальності за ст.184 КупАП.  

Робота служби висвітлюється на сайті міської ради, на місцевій телекомпанії ТРК 

Like TV та у друкованих ЗМІ. 

 

 

 

Начальник служби      К.Купрацевич 


