
                                  
ТЕРНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

СМІЛЯНСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

                 

                                                      Р І Ш Е Н Н Я

                   
15.12.2020                                                          №7

Про затвердження плану роботи 
служби у справах дітей на 2021 рік
     

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
від  21.05.1997  року  №280/97-ВР,  Постанови  Кабінету  Міністрів  України
«Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав
дитини»  від  24.09.2008  року,  розглянувши  подані  документи,  виконавчий
комітет Тернівської сільської ради 

ВИРІШИВ :

1. затвердити план роботи служби у справах дітей Тернівської сільської
ради на 2021 рік (додаток 1).

2. Контроль  за  виконанням рішення  покласти  на  заступника  сільського
голови  з  питань  діяльності  виконавчих  органів  ради  Совгирю  О.Г.,
службу у справах дітей Тернівської сільської ради.

Сільський  голова                                                                      Юрій     КРИВДА 



Додаток 1
до рішення виконачого комітету 
Тернівської сільської ради
 від 15.12.2020 № 7

ПЛАН РОБОТИ
  СЛУЖБИ У СПРАВАХ ДІТЕЙ ТА КОМІСІЇ З ПИТАНЬ ЗАХИСТУ

ПРАВ ДИТИНИ  
 ПРИ ТЕРНІВСЬКІЙ СІЛЬСЬКІЙ РАДІ   НА 2021 РІК

№
п/п

Заходи
Відповідал

ьний
Термін виконання

1. Поповнювати дані сімей, що виховують  дітей сиріт, 
багатодітних сімей, дітей – інвалідів, сімей, які опинилися
у складних життєвих обставинах.      

 ССД систематично, 
протягом року

2. Проводити обстеження умов проживання дітей в сім’ях  
опікунів, піклувальників. 

ССД не рідше одного  разу
на рік

3. Проводити обстеження умов проживання дітей, які 
опинилися у складних   життєвих обставинах, дітей, які 
перебувають на обліку за місцем їх проживання, навчання 
і роботи; вживати заходів для соціального захисту дітей.

ССД систематично, 
протягом року

4. Проводити роботу з соціально – правового захисту дітей, 
запобігання бездоглядності  та правопорушенням серед 
них, із соціально – психологічної  реабілітації найбільш 
уразливих категорій дітей.

ССД протягом року

5. Проводити планові засідання комісії один раз на місяць, 
позапланові за необхідністю.                        

КОМІСІЯ 
з питань 
ЗПД

один раз на місяць, 
позапланові за 
необхідністю

6. Порушувати питання про позбавлення батьківських прав 
громадян, які не виконують своїх обов’язків по 
відношенню до своїх неповнолітніх дітей.

КОМІСІЯ 
з питань 
ЗПД

протягом року

7. Проводити захист особистих, житлових та майнових прав 
неповнолітніх та осіб, які перебувають під опікою чи 
піклуванням.

КОМІСІЯ 
з питань 
ЗПД

протягом року

8. Приймати рішення про негайне відібрання дитини,  якщо 
їй виникає загроза життю або здоров’ю та забезпечити її 
тимчасове влаштування.                                   

ССД протягом року

9. Готувати  письмові висновки щодо участі одного з батьків 
у вихованні дитини, місця проживання дитини, 
позбавлення та поновлення  батьківських прав та інші 
висновки передбачені чинним законодавством України, 
приймати участь в судових засіданнях по захисту  
інтересів неповнолітніх дітей.

ССД протягом року

10. Готувати  проекти рішень та пакети документів для 
розгляду на комісії з  питань захисту прав дитини

ССД
КОМІСІЯ

протягом року

11. Вести та доповнювати справи з опіки та піклування над 
дітьми.

ССД протягом року

12. Виявляти батьків  або осіб, що їх замінюють, які 
ухиляються від виконання передбачених законодавством 
обов’язків щодо створення належних умов для життя, 

ССД протягом року



навчання та виховання дітей.
13. Порушувати питання про направлення до спеціальних 

установ для дітей, навчальних закладів дітей, які 
опинилися у складних життєвих обставинах, 
неодноразово самовільно залишали сім’ю та навчальні 
заклади.

ССД протягом року

14. Порушувати питання про влаштування дітей – сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячі 
будинки сімейного типу, прийомні сім’ї, передачу під 
опіку,піклування.

ССД протягом року

15. Запрошувати для бесіди батьків або опікунів, 
піклувальників,з метою з’ясування причин та умов, які 
призвели до порушення прав дітей, бездоглядності, 
вчинення правопорушень, вжити заходів щодо їх 
усунення.

ССД протягом року

16. Розробляти  і реалізовувати власні та підтримувати 
громадські програми соціального спрямування  з метою 
забезпечення захисту прав, свобод і законних інтересів 
дітей.

ССД протягом року

17. Проводити роботу серед дітей з метою запобігання 
правопорушень.

ССД протягом року

18. Організовувати розроблення і здійснення в громаді  
заходів, спрямованих на поліпшення становища дітей, їх 
фізичного, інтелектуального і духовного розвитку, 
запобігання бездоглядності та безпритульності, 
запобігання вчиненню дітьми правопорушень.

ССД протягом року

19. Забезпечувати ефективне оздоровлення та повноцінний 
відпочинок, збільшення кількості дітей, охоплених 
організованими формами відпочинку та оздоровлення, 
особливо соціально-незахищених категорій.

ССД протягом року
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