
 

 

  

 

ЧОРТКІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

 

від  _________________ 20 __ року                                       №  _______________                 

 

Про забезпечення соціально-

правового захисту дітей, 

профілактики правопорушень та 

злочинності у дитячому 

середовищі 

 

Відповідно до Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, 

постанови Кабінету Міністрів України від 2 вересня 2020 року № 583 „Деякі 

питання, пов’язані з реформуванням системи інституційного догляду та 

виховання дітей”, Порядку провадження органами опіки та піклування 

діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 866, Порядку 

забезпечення соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих 

обставинах, у тому числі дітей, які постраждали від жорстокого поводження, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2020 року 

№ 585, районної програми запобігання соціальному сирітству, подолання 

дитячої безпритульності та бездоглядності на 2017-2021 роки, на виконання 

розпорядження голови Тернопільської обласної державної адміністрації від    

28 січня 2021 року № 62/01.02-01 „Про забезпечення соціально-правового 

захисту дітей, профілактики правопорушень та злочинності у дитячому 

середовищі”, з метою забезпечення соціально-правового захисту дітей, 

реалізації їх прав на охорону здоров’я, освіту, соціальний захист та 

гармонійний розвиток, профілактики правопорушень та злочинності у 

дитячому середовищі: 

 

1. Службі у справах дітей та відділу освіти  райдержадміністрації спільно 

із територіальними громадами району для здійснення визначених законом 

повноважень щодо захисту прав дітей: 
 

 

 

ЧОРТКІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
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1) проаналізувати та винести на засідання колегії районної державної 

адміністрації, засідання виконавчих комітетів рад територіальних громад 

району питання про стан виконання указів Президента України, постанов 

Кабінету Міністрів України, розпоряджень та доручень голови обласної 

державної адміністрації з питань соціально-правового захисту дітей, зокрема, 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які 

опинилися у складних життєвих обставинах, запобігання соціальному сирітству 

та профілактики протиправних проявів у дитячому середовищі; 

2) вирішити питання щодо створення служби у справах дітей у кожній 

територіальній громаді з метою соціально-правового захисту дітей, надання 

соціальних послуг відповідно до їх потреб; 

3) забезпечити роботу єдиного електронного банку даних про дітей-сиріт 

та дітей, позбавлених батьківського піклування, і сім'ї потенційних 

усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-

вихователів; 

4) здійснити прийом від реорганізованих райдержадміністрацій особових 

справ дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх 

числа, які походять з відповідної територіальної громади, дітей, які 

перебувають у складних життєвих обставинах та проживають (перебувають) на 

території відповідної територіальної громади, згідно з примірним порядком, 

затвердженим Міністерством соціальної політики України; 

5) забезпечити облік дітей, які залишились без батьківського піклування, 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; дітей, які можуть 

бути усиновлені; дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 

які прибули з інших територій; усиновлених дітей, за умовами проживання та 

виховання яких здійснюється нагляд; дітей, які перебувають у складних 

життєвих обставинах; потенційних опікунів, піклувальників, прийомних 

батьків, батьків-вихователів; кандидатів в усиновлювачі; нерухомого майна 

дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, у тому числі дітей, 

які до утворення служб у справах дітей міськими, сільськими, селищними 

радами територіальних громад перебували на відповідному обліку в службах у 

справах дітей райдержадміністрацій; 

6) посилити взаємодію посадових осіб органів місцевого самоврядування, 

служб у справах дітей та фахівців із соціальної роботи з Чортківським відділом 

поліції ГУНП в Тернопільській області з питань виявлення дітей, які 

потерпають від жорстокого поводження, а також яким загрожує небезпека їх 

життю і здоров’ю та здійснення захисту їх прав; 

7) забезпечити виявлення сімей з дітьми, які перебувають у складних 

життєвих обставинах через ухиляння батьків від виконання своїх обов’язків 

щодо догляду та виховання дитини; наявність у батьків тривалої хвороби, через 

яку вони не можуть виконувати належним чином батьківські обов’язки; 

виявлення насильства, жорстокого поводження з дитиною або існування 

реальної загрози його вчинення та здійснення соціального супроводу таких 

сімей, надання соціальних послуг відповідно до їх потреб; 
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8) налагодити в територіальних громадах роботу органів опіки та 

піклування щодо профілактики соціального сирітства, забезпечення реалізації 

законних прав дітей на сімейне виховання та всебічний розвиток, надання 

якісних соціальних послуг, спрямованих на підтримку виховної функції сім'ї, 

дітям, які залишилися без батьківського піклування, сім’ям з дітьми, які 

перебувають у складних життєвих обставинах, сім’ям, у яких виховуються 

усиновлені, прийомні діти, діти-вихованці та діти, які перебувають під опікою, 

батьки яких є трудовими мігрантами; 

 9) забезпечити ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів 

шляхом створення і постійного оновлення реєстру даних про них; 

10) забезпечити розгляд на комісії з питань захисту прав дитини питання 

щодо обґрунтованості обставин, за яких відсутні можливості для здобуття 

дитиною повної загальної середньої освіти відповідно до місця її проживання 

(перебування) та доцільності влаштування дитини до закладів інституційного 

догляду за заявою батьків на цілодобове перебування; 

11) інформувати населення щодо порядку надання відповідного статусу 

дітям, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройного конфлікту, вживати 

вичерпних заходів щодо соціального захисту таких дітей та надання їм 

відповідних послуг. 

2. Виконавцям цього розпорядження про проведену роботу інформувати 

службу у справах дітей районної державної адміністрації щокварталу до 10 

числа місяця, що настає за звітним періодом. 

3. Службі у справах дітей райдержадміністрації забезпечити координацію 

роботи та узагальнення матеріалів стосовно забезпечення соціально-правового 

захисту дітей і про стан виконання розпорядження інформувати районну 

державну адміністрацію щокварталу до 15 числа місяця, що настає за звітним 

періодом. 

4. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови районної 

державної адміністрації від 06 грудня 2018 року № 335-од „Про забезпечення 

соціально-правового захисту дітей, профілактики правопорушень та 

злочинності у дитячому середовищі ”. 

5. Контроль за виконанням розпорядження доручити заступникові голови 

районної державної адміністрації згідно з розподілом обовязків. 

 

  

 

Голова адміністрації                                             Володимир ШИПІТКО 
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Володимир Коцюк 

Василь Корнак 

Вікторія Байрак 

Володимир Мельник  

 


