
 

Результати діяльності 

служби у справах дітей виконкому Дзержинської районної у місті Кривому Розі ради 

щодо  соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, 

станом на _31.03.2016 

 
 

 

 

Діти, які перебу-

вають на обліку в 

службі у справах 

дітей 

1. Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклу-

вання за первинним обліком, з них: 
163 

1.1. - в сім’ях родичів (за заявою) 0 

1.2. - під опікою (піклуванням) в сім’ях громадян 129 

1.3. - в прийомних сім’ях 13 

1.4. - в дитячих будинках сімейного типу  16 

1.5. - в установах та закладах інтернатного типу 5 

2. Кількість  дітей,  які  опинились  у  складних життєвих обстави-

нах, / кількість сімей з них: 
78/46 

3. Кількість дітей, у яких батьки або особи, що їх замінюють, ухи-

ляються від виконання батьківських обов'язків / кількість сімей 
72/40 

4. Кількість дітей, які систематично самовільно залишають місце 

постійного проживання (перебування) / кількість сімей 
2/2 

5. Кількість дітей, щодо яких скоєно насилля / кількість сімей, з них: 4/4 

5.1 - фізичне насилля 3 

5.2 - психологічне насилля 1 

5.3 - сексуальне насилля 0 

5.4 - економічне насилля 0 

6. Кількість дітей, які залучені до найгірших форм дитячої праці / 

кількість сімей 
0/0 

Проведено захо-

дів соціального 

захисту, запобі-

гання дитячій без- 

доглядності та  

безпритульності  

7. Всього виявлено дітей, які поставлені на облік в службі у справах 

дітей, з них: 
18 

7.1. - дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 6 

7.2. - дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, з них: 12 

7.2.1 - дітей із сімей, у яких батьки або особи, що їх замінюють, ухиля-

ються від виконання батьківських обов'язків з виховання дитини 
11 

7.2.2 - дітей, які систематично самовільно залишають місце постійного 

проживання (перебування) 
0 

7.2.3 - дітей, щодо яких скоєно фізичне, психологічне, сексуальне або 

економічне насилля, жорстоке поводження або загроза його вчи-

нення насилля 

1 

7.2.4 - дітей, які залучені до найгірших форм дитячої праці 0 

8. Кількість дітей, які перебували у складних життєвих обставинах 

та знято з обліку протягом звітного періоду (в порядку зростання), 

з них: 

13 

8.1 - дітей із сімей, у яких батьки або особи, що їх замінюють, ухиля-

ються від виконання батьківських обов'язків з виховання дитини 
11 

8.2 - дітей, які систематично самовільно залишають місце постійного 

проживання (перебування) 
1 

8.3 - дітей, щодо яких скоєно фізичне, психологічне, сексуальне або 

економічне насилля, жорстоке поводження або загроза його вчи-

нення  

1 

8.4 - дітей, які залучені до найгірших форм дитячої праці 0 

9. Всього вилучено дітей із сімей: 0 

9.1 - за рішенням суду 0 

9.2 - за приписом прокурора 0 

9.3 - за рішенням органу опіки та піклування 0 

10 Кількість позовів, заявлених ССД, про відібрання дітей від батьків 

без позбавлення батьківських прав по відношенню до: 
0 



10.1 - кількості дітей 0 

11. Кількість дітей, відібраних від батьків бе позбавлення їх батьків-

ських прав протягом звітнього періоду (у порядку зростання) 
0 

12. Влаштовано дітей до центрів соціально-психологічної реабілітації 3 

13. Влаштовано дітей в лікарні 2 

14. Кількість дітей, які перебували в державних закладах чи у сімей-

них формах виховання, повернуто на виховання в сім'ю 
3 

15. Кількість батьків, яких поновлено у батьківських правах 0 

15.1 - по відношенню до дітей  0 

16. Кількість підготовлених матеріалів службою щодо позбавлення 

батьківських прав по відношенню до: 
3 

16.1 - кількості дітей 5 

16.2 - кількості батьків 3 

17. Кількість батьків, позбавлених батьківських прав, за матеріалами, 

підготовленими службою: 
0 

17.1 - відносно кількості дітей 0 

18. Всього задоволених позовів щодо позбавлення батьківських прав 

за рішенням суду на території району по відношенню до: 
2 

18.1 - кількості дітей 3 

18.2 - кількості батьків 2 

19. Кількість заяв про визнання батьків безвісно відсутніми 0 

20 Порушено клопотань службами перед органами внутрішніх справ 

щодо притягнення батьків до адміністративної відповідальності 

(ст. 184 КУпАП), з них: 

5 

20.1 - кількість адміністративних протоколів, розглянутих судом за 

поданням служби 
3 

20.2 - по відношенню до осіб 3 

21. Кількість дітей, направлених до центру зайнятості 0 

22. Кількість дітей, направлених на навчання 1 

23. Кількість дітей, повернуто до навчання, з них: 1 

23.1 - приступили до навчання 1 

24 Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклу-

вання, які мають житло, з них:  
109 

24.1 - на праві власності 30 

24.2 - на праві користування 79 

25. Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклу-

вання, які не мають житла 
58 

26. Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклу-

вання, які перебувають на квартирному обліку 
13 

27. Кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківсь-

кого піклування, які отримали одноразову грошову допомогу по 

досягненню повноліття 

6 

Здійснено переві-

рок дотримання 

чинного законо-

давства щодо охо- 

рони прав та ін-

тересів дітей, ор-

ганізації виховної 

роботи, надання 

методичної до-

помоги 

28. Всього здійснено перевірок службою у справах дітей, у тому чис-

лі: 24 

28.1 - у навчальних закладах (загальноосвітні школи, професійно-

технічні заклади, вищі учбові заклади) 24 

28.2 - за місцем роботи дітей 
0 

28.3 - позашкільних закладах за місцем проживання 
0 

29. 
Порушено питань про накладення дисциплінарних стягнень на посадо-

вих осіб за невиконання рішень, прийнятих ССД 
0 

30. Підготовлено питань службою для розгляду на засіданнях виконкому 1 



районної у місті ради, колегій  

31. 
Проведено семінарів, нарад, конференцій, „круглих столів" з питань, 

що належать до компетенції служби 
2 

32. 

Проведено лекцій, бесід, "круглих столів" з метою профілактики нега-

тивних явищ у підлітковому середовищі, щодо захисту прав та інте-

ресів дітей, розвитку сімейних форм виховання 

16 

33. Кількість виступів у ЗМІ 3 

34. 

Кількість розглянутих звернень і скарг з питань соціального захисту, 

запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню 

дітьми правопорушень 

20 

35. Кількість наданих консультацій громадянам / кількість осіб 36/32 

36. Оздоровлено дітей заходами ССД 0 

37. 

Використано коштів ССД з місцевого бюджету на заходи щодо 

соціального захисту, запобігання дитячій бездоглядності та безпри-

тульності, вчиненню дітьми правопорушень 

0 

38. 

Залучено позабюджетних коштів ССД щодо соціального захисту, за-

побігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми 

правопорушень 

0 

 

 


