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БЕзлюдIвськоi сЕлиIlцноi рдди зд 2021 pIK

Служба у справах дiтей БезлюдiвськоТ селищноТ рали (далi _ Служба)

проводить свою;;ъ;у вiдповiдно до Положення про службу у справах дiтей

Безлюдiвськот селищноi ради Харкiвського району Харкiвсъкоi областi,

затвердженого рiшенням V cecii VIII скликання БеЗЛЮДiВСЬКОТ СеЛИrllНОllУ

вiд 09 лютого 2O2l року. Реестрацiя в .единому державному peccTpl

o|ro"u""" осiб, фiзичних осiб-пiдприсмцiв та громадських формувань

.дiй.".rпч 1g.o2.2O21 року за номером 1 00471 1020000028496,

Станом на .руд."u 2021 Ъопу на облiку служби у справах дiтей

Безлюдiвськоi селищноТ ради п.ребуuае З9 дiтей, а саме: 30 дiтей-сирiт та

дiтей, позбавлених батькiвського пiклування та 9 дiтей, якi опинились у

складних життсвих обставинах.
у 2о21 роui було проведено 114 обстежень сiмей. З метою профiлактики

дитячоi бездоглядностi та безпритульностi, попередження правопорушень

серед неповнолiтнiх та монiторингу на предмет виявлення неналежного

виконання батьками своiх обов'язкiв стосовно дiтей проведено 12 рейдiв, пiд

час яких вилучень дiтей не проводилось, mie виявлено б дiтей, якi опинилися

у складних життсвих обставинах та двi родини, де MaTepi малолiтнiх дiтей

y*rn"n".b вiд виконання своТх батькiвських обов'язкiв. Вiдносно ocTaHHix

було складено адмiнiстративний протокол за ст.184 Купдп Украiни та

наголошено на необхiдностi негайного вжит,тя вичерпних заходiв щодо

полiпшення умов проживання дiтей. Перевiренi магазини та торговi точки

щодо продажу алкоголъних та тютюнових виробiв неповнолiтнiм - порушень

не виявлено. Проведенi cyMicHi лекцii спецiалiстами служби у справах дiтей

Безлюдiвськот ..пrщпот рали разом з представниками полiцii у навчаJIьних

закладах Безлюдiвськоi селищноi рали,
у 2o21poui ло служби у справах дiтей надiйшло 42 письмових звернення

громадян, з них: З2 вЙрiшено позитивно, 10 роз'яснено, вiдмов не було, Д

також 91 усних звернень громадян, яким було надано консультачiт та

проведеНо роr'"."оuйu"У роботу. OcHoBHi питання звернень - це соцiальний

захист дiтей та житловi питання,
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Одним з напрямкiв роботи служби у справах дiтей с зRганilili ]1
проведення комiсiй з питанъ захисту прав дитини, Протягом звlтного перlоду

проведеНо 11 засiдань, де було porrnrnyTo 70 питань, Впродовжроку заучастi

службИ у справаХ дiтеЙ булО позбавлено батькiвських прав 2 особи вiдносно 2

дiтей та приЙнято участь у розглядi iнших 10 справ,

Протягом року поставлено на облiк 14 дiтей, з яких 4 дiтей-сирiт та

дiтей, позбавлених батькiвського пiклування та 10 дiтей, що опинилися у

складних життевих обставинах. Знято з облiку 12 дiтей, з яких: 7 дiтей-сирiт

та дiтей, позбавлених батькiвського пiклування i 5 дiтей, що опинилися у

складних життевих обставинах, . 1

у Безлюдiвськiй селищнiй радi функцiонують лвi форми сtмейного

вихованНя. Прiоритетною заJIишаеться опiка. Найбiльше дiтей перебувас в

родинах _ 26. в прийомних сiм,ях виховуеться з дитини, на сьогоднi на

територii селищнот ради функuiонуе 1 прийомна сiм'я,

протягом року було y""rrb"n."o l дитину. таким чином вiдсоток

,пurrуuuння дiтей дЬ сiмейних форм вихованняу 2021 роui _ 100%,

В проuесi свосi роботи слrужба у справах дiтей завжди вiдкрита до

спiвпрацi з громадськими органiзацiями та блаГОДiЙНИМИ ф:ПОu'1 ],Y:lT
пiдrр"**, дiтей, що опинились в скрутному становищi чи TepMlHoBo

потребують допомоги.
напротязi року службою у справах дiтей активно проводилась оздоровча

кампанiя, так у пir"iи перiол 37 дiтей оздоровилися у дуоо ксiверянин)) та

25 дiтей у пщзов клiсова гаJIявина>, 9 дiтей _ у оздоровчих закладах по

YKpaiHi.
Напротязi 2021 року 6

пiклування, влаштовано в ciM
дiтей-сирiт та дiтей, позбавлених батькiвського

'i опiкунiв та ЩБСТ.

Начальник служби у справах дiтей Валерiя ШОРОХ


