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Служба у справах дітей Великодобронської сільської ради (далі Служба) 

заснувалась 27 січня 2021 року, було прийняте рішення Виконавчого комітету 

про створення комісії з питань захисту прав дитини, затверджено її персональний 

склад та Положення, та працює відповідно до покладених на неї функціональних 

обов’язків, пріоритетними завданнями в роботі Служби є забезпечення прав і 

законних інтересів дітей. 

Служба прийняла 11 особових справ дітей-сиріт, позбавлених 

батьківського піклування від ССД Ужгородської РДА та поставлено їх на облік 

в ССД Великодобронської сільської ради, також посталено на облік 17 дітей які 

залишилися без батьківського піклування з них 6 мають статус сироти та 3 дітям 

призначено опікуна, 1 дитина на обліку яка опинилася в складних життєвих 

обставинах. 

Службою тимчасово влаштовано 10 дітей в трьох сім’ях , поставлено на 

облік 4 потенційних опікунів, та направлено на навчання одного кандидата в 

опікуни. 

Разом з адміністратором безпеки районного рівня інсталювали на ПК 

систему ЄІАС «Діти» (єдина інформаційно-аналітична система), та пройшли 

курс навчання в м. Свалява для оперативного ведення електронного обліку дітей, 

в якій працюємо і на даний момент в системі ЄІАС зареєстровано 27 дітей. 

В червні місяці Службою було переміщено та влаштовано малолітню 

дитину яка залишилася без батьківського піклування з м. Бровари до дитячого 

закладу за місцем походження, у зв’язку з тим , що місцем походження є 

с. Чомонин Великодобронської громади. 

За цей період Служба подала до Ужгородського міськрайонного суду три 

справи, про позбавлення батьківських прав, одну з яких суд вже задовільнив і 

прийняв рішення позбавити батька батьківських прав, інші дві справи ще в суді 

на розгляді. 

Служба на засіданні місцевої комісії обговорили і прийняли рішення в 

потребі субвенції з державного бюджету місцевому на придбання житла дітей – 

сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, і було поставлено на 

квартирний облік трьох дітей-сиріт. 

Кожного місяця проводимо рейд-перевірку торговельних закладів (точок) 

з питань дотримання чинного законодавства щодо заборони реалізації спиртних 

напоїв та тютюнових виробів дітям. 

З метою здійснення систематичного нагляду за умовами утримання та 

виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування в сім’ях 



опікунів та піклувальників Службою було здійснено обстеження, в яких 

проживають діти зазначених категорій. Порушень прав дітей не виявлено. 

Також Служба співпрацює з школами , гімназіями та ліцеями 

Великодобронської громади, проведено з старшим інспектором у навчальних 

закладах з дітьми виховну годину «Булінг у школі». І що місячно, на початку 

місяця навчальні заклади надають нам списки дітей які не відвідують школу, і 

служба разом з комісією з’ясовує обставини не відвідування до навчального 

закладу. 

Служба з комісією та разом з працівниками Національної поліції у вересні 

місяці провела Рейд Урок, де навідувалися в сім’ї діти яких не приступили до 

навчань без поважних причин більше 10 днів і складено відповідно акти 

обстеження умов проживання, та з батьками проведено роз’яснювальні роботи. 

У жовтні було проведено профілактичний Рейд з метою виявлення 

бездоглядних дітей та дітей які займаються жебракуванням, обстежили чотири 

населені пункти, було проведено роз’яснювальну роботу з батьками та дітьми, з 

села Тисаагтелек під час обстеження було вилучено одну дитину від матері, 

поставлено на облік і влаштовано до дитячого будинку. 

В листопаді місяці було влаштовано і переміщено по заяві матері дитину-

інваліда до будинку інтернату. 

На протязі цього періоду у Служби було 7 засідань комісій де було: 

- Розглянуто та прийнято 2 рішення щодо надання статусу дитини, позбавленої 

батьківського піклування. 

- Розглянуто та прийнято 2 рішення в потребі субвенції на отримання житла. 

- Розглянуто та прийнято 3 висновків про доцільність позбавлення 

батьківських прав. 

- Розглянуто та прийнято 9 рішень щодо захисту житлово-майнових прав дітей 

стосовно вчинення правочинів з нерухомим майном (приватизації, укладання 

договорів купівлі-продажу, іпотеки, дарування), де власникоми або 

користувачами майна є малолітні або неповнолітні діти. 

- Розглянуто та прийнято 1 рішення про встановлення опіки та призначення 

опікуна над дітьми. 

- Одна ухвала судового рішення про позбавлення батьківських прав. 

- Отримання грошової компенсації на отримання житла одній дитині сироті. 

 


