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Згідно рішення ІІ сесії VIII скликання Великодобронської сільської ради від 

27 січня 2021 року №52 утворений відділ «Служби у справах дітей» 

Великодобронської сільської ради, який має статус юридичної особи публічного 

права. Затверджена структура та штатна чисельність працівників у кількості 

2 штатних одиниць, але з березня 2022року фактично працівників 1. Для 

здійснення функцій щодо опіки та піклування у складі відділу «Служби у справах 

дітей» Великодобронської сільської ради утворена комісія з питань опіки та 

піклування.  

Станом на 15 листопада 2022 року на обліках відділу «Служби у справах 

дітей» перебуває: 

- 33 дітей сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування; 

- 2 усиновлених дітей; 

- 1 дитина яка опинилася в СЖО. 

 

За період з 01 січня 2022 року по 15 листопада 2022 року на первинний облік 

дітей сиріт, позбавлених батьківського піклування взято 5 дітей (з них 3 

сироти). Своєчасно було вжиті заходи щодо встановлення заходів щодо 

встановлення всім дітям статусу дитини-сироти, дитини позбавленої 

батьківського піклування. Знято з первинного обліку 11 дітей (з них 4 повернуто 

в родину матері, 2 в родину батька , 1 повернуто матері рішенням Броварського 

міськрайонного суду, 2 усиновили, 2 досягли повноліття протягом року). 

Станом на 15 листопада 2022 рік із загальної кількості дітей, які 

перебувають на первинному обліку, 32 дитини охоплені сімейними формами 

виховання. 

За звітній період громадянами України було усиновлено 2 дитини, під 

опіку/піклування було влаштовано 2 дітей, 1 дитину з інвалідністю було 

влаштовано до державний будинок-інтернат в с. Вільшани. 

На території Великодобронської ТГ функціонує одна ПС (прийомна сім’я 

Бочкор), де станом на сьогоднішній час виховується 2 дітей. 

За звітній період  здійснювано відвідування за місцем проживання та 

обстежено умови виховання й утримання дітей у 7 сім’ях, 1 дитину взято на 

облік яка опинилася в складних життєвих обставинах. 

Від початку року відділом «Служба у справах дітей» було проведено 8 

засідань комісій, з питань захисту прав дитини, на яких розглянуті 18 питання 

щодо захисту законних прав та інтересів дітей та прийняті відповідні рішення 

щодо розгляду звернень на засіданні виконавчого комітету Великодобронської 

сільської ради, а саме: 

- Про надання статусу дитини-сироти, дитини позбавленої батьківського 

піклування – 7 

- Про встановлення опіки / піклування над дітьми – 7 



- Про втрату статусу дитини, позбавленої батьківського піклування на 

підставі усиновлення – 2 

- Про визначення місця проживання малолітньої дитини – 2 

- Про доцільність позбавлення громадян батьківських прав – 1 

- Про надання дозволу на влаштування дитини в комунальний заклад 

Закарпатський будинок-інтернат» – 1  

- Про надання дозволу на здійснення правочинів стосовно нерухомого майна 

яким володіє неповнолітня дитина – 2 

- Про затвердження протокольного рішення щодо спрямування у 2021 році 

субвенції на придбання житла – 1 

- Про надання дозволу на виїзд за кордон – 8 

 

За звітній період здійснено відвідування за місцем проживання та 

обстежено умови виховання та утримання дітей у 36 сім’ях, батьків які 

ухиляються від виконання батьківських обов’язків, з них 15 дітей взяті на облік 

які опинилися в СЖО. 

Під постійним перебуває питання вчасної постановки на квартирний облік 

дітей-сиріт, та дітей позбавлених батьківського піклування. Станом на 15 

листопада на квартирному обліку перебуває 3 дітей зазначеної категорії. 

З метою забезпечення житлом дітей сиріт, дітей позбавлених батьківського 

піклування у 2021 році були спрямовані кошти з державного бюджету місцевим 

бюджетам в сумі 391 034.00 за які в липні придбали житло дитині-сироті. 

Протягом 2021 року працівник Відділу брав участь в проведення нарад, 

комісій, апаратних навчань, семінарів з питань охорони дитинства. 
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