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ПРО РОБОТУ СЛУЖБИ Ах дIтЕЙ

БЕзлюдIвськоi сшлищноi рдди зл2022 PIK.

служба у справах дiтей БезлюдiвськоТ сепищноi РаДИ (ДаЛi - СЛУЖба)

проводить свою роЪоrу вiдповiдно до Положення про службу. у справах дiтей

Безлюдiвськоi селищноi ради Харкiвського району XapKiBcbKoi областi,

затвердженого рiшенням V cecii VIII скликання Безлюдiвськоi сеJIищноi ради

вiд 09 лютого 2О2|. року. Реестрацiя в единому державному peecTpi

о|"о""""" осiб, фiзичних осiб-пiдприемцiв та громадських формувань

,дiй""." а |9.О2.2021 року за номером 1004711020000028496.

На облiку .лу*б" у .rrpu"u* дiтей Безлюдiвськоi селищноi ради

перебувае 39 дiтей, а саме: 3О дiiеи-сирiт та дiтей, позбавлених батькiвського

пi*пуru"ня i 9 дiтей, якi опинились у складних життевих обставинах,

служба ; .rrpu"u1r дiтей Безлюдiвсъкоi селищноi ради не тiльки

продовжу"-ч бесперебiйно прачювати в умовах вiйсъкового стану введеного

у^з"'язкУ з вiйськоuоо u.р.сiею Росiйськоi Федерацii проти Украiни Указом

Президента Украiни лгs вцtzоzZ вtд 24 лютого 2о22 РокУ, а i з перших днiв

"й"" 
надавЕrла ryMaHiTapнy допомогу продуктами, речами та медикаментами

не лише дiтям, "ni 
,r.р.ЪуЪчоr" на облiку Служби, але_i BciM потребуючим

сiм'ям з дiтьми - малозабезпеченим, багатодiтним та Впо.
Так, у 2О22 роцi було проведено 120 обстежень сiмей з метою

профiлактики дrr"rъi бездоглядностi та безпритульностi, попередження

правопорушень серед неповнопiтнiх та монiторинry на предмет виявлення

ненаJIежного вико"u""" батьками своiх обов'язкiв стосовно дiтей, проведено

25 рейдiв, пiд час яких вилучено 1 дитину та виявJIено 2 дiтей, якi опинилися

у скJIадних життевих обставинах, де MaTepi малолiтнiх ухилялись вiд

виконання своIх батькiвських обов'язкiв. Вiдносно них було складено

адмiнiстративний протокол за ст.184 КУпАП Украiни та наголошено на

необхiдностi негайного вжиття вичерпних заходiв щодо полiпшення умов
проживання дiтей.

Спецiа.пiстами служби у справах дiтей Безлюдiвськоi селищноi ради

проведенi cyMicHi рейди, разом з представниками полiцii Безлюдiвськоi

..п"щrоi ради, рятувальниками Харкiвського районного управлiння гу
дснс Украiни у Харкiвськiй областi та завiдувачем сектору питанъ

цивiльно.о .u"".ry Безrподiвськоi селищноi ради, до водоймищ Безлюдiвськоi

громади, бо саме на початку зими стас особливо актуЕuIьним питання безпеки

через високу крихкiсть тонкого льоду, що становить загрозу життю дорослих

та дiтей.
на щастя, дiтей на водоймищах виявлено не було, а дорослим, як1

займалися ловлею риби, додатково роз'яснили про необхiднiсть проведення



бесiд з дiтьми, що тонкий пiд е особпиво небезпечним, а iгри на пьоду можуть

коштувати iм життя.

Для нагадування правил поведiнки взимку бiля водоЙмищ спецiалiсти

роздали |ромадянам iнформацiйнi листiвки,

Також проведенi лекцiТi щодо вибухонебезпечних знахiдоК, Що наразi е

дуже актуаJIъним у зв'язку з вепикою кiлъкiстю обстрiлiв та замiнованих

тЪрiторiй, ,iд.ru. 
"*"* 

дiтям та батькам були поясненi правила поведiнки та

€tлгоритм подаJIьших дiй.
БулИ проведеНi лекцii в сiм'яХ дiти якиХ знаходяться на облiку Служби

як TaKi, що опинилисЬ в складних життевих обставинах, щодо пожежноi

безпеки у час опаJIюв€IJIьного сезону та обiгрiву за вiдсутностi

електропостачаннrI.
проведенi рейди щодо безпечного перетину дороги у вiдведених дJuI

цьогО *i.ц"',u,rЪдuрованi дiтям свiтловiдбиваючi браслети.

Перевiренi маг€вини та торговi точки щодо продажу аJIкоголъних та

тютюнових виробiв неповнолiтнiм - порушень не виявлено.

у 2о22роцi до служби у справах дiтей надiйшпо 35 писъмових зверненъ

громадян, з них: 25 вирiш."оrrоr"тивно, 10 роз,яснено, вiдмов не було,

д також 249 усних звернень громадян, яким було надано консупьтацii,

OcHoBHi питання зверненъ - це соцiаJIьний захист дiтей, ryMaнiTapнa допомога

та житловi питання
одним з основних напрямкiв роботи служби у справах, дlтеи 9

органiзацiя та проведення комiсiй з питань захисту прав дитини, У 2022 рочi

KoMicii цродоu*или свою роботу, деякi в онлайн-режимi, проте Bci питання

булИ розглянУтi та вирiш."i. ПрБ"ягом звiтного перiоду проведено 7 засiдань,

де було розглянуто 49 питань,

Протягом року поставлено на обпiк 14 дiтей, з яких З дiтей-сирiт та

дiтей, позбавлених батькiвського пiклування та 11 дiтей, Що опинилися у

складних життевих обставинах. Знято з облiку 14 дiтей, з яких: 3 дiтей-сирiт

та дiтей, позбавлених батькiвського пiклування i 11 дiтей, що опинилися у

скJIадних життевих обставинах.
у Безлюдiвсъкiй селищнiй радi функцiонуютъ двi форми сiмейного

виховання. Прiоритетною залишаеться опiка, Найбiльше дiтей перебувае в

родинах - 26. Сiогоднi в селищнiй радi функцiонуе 1 прийомна сiм'я в якiй

виховуеться 1 дитина.
в прочесi своеi роботи служба у справах дiтей завжди вlдкрита до

спiвпрацi з громадськими органiзацiями та благодiйними фондами ,,.:1о_1
становищl чи термlновопiдтримкИ дiтей, щО опинилисЪ В скрутномУ становиЩl чи ,IсPMIHUБU

пофебують допомоги. Завдяки спiвпрачi з партнерами, вд€uIось забезпечити

107Ь чоповiк продуктами, одягом, засобами гiгiени.

За резупьrururl{ роботи в 2022 роцi З дiтей-сирiт та дiтей, позбавлених

батькiвського пiклування влаштовано в

влаштована в сiм'ю родичiв.

дитина тимчасово

fIачальник
служби у справах дiтеЙ ы

ciM'i опiкунiв

Валерiя ШОРОХ


