
 

 
УКРАЇНА 

 

НОВОМАР’ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА 

ВОЗНЕСЕНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

№ 3 

 

від  03 лютого  2022 р                                                        Місце проведення:  

с.Новомар’ївка                                               кабінет голови сільської ради 

  

                                                                                               Початок: 09.00 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

виконавчого комітету  Новомар’ївської сільської ради 

 

1. Про затвердження переліку назв вулиць, провулків та впорядкування адресного 

господарства в населених пунктах Новомар’ївської сільської ради. 

                                Доповідач: Соловйова Г.А. – керуюча справами    

                                 виконавчого комітету Новомар’ївської сільської ради 

 

2. Про затвердження складу опікунської ради та Положення про опікунську раду  

Новомар’ївської сільської ради.  

 Доповідач:  Калько А.В.– начальник служби у справах дітей                           

Новомар’ївської сільської ради.  

 

3. Про створення міждисциплінарної команди для організації соціального 

захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах та затвердження її 

персонального складу. 

Доповідач:  Калько А.В.– начальник служби у справах дітей                           

Новомар’ївської сільської ради.  

 

4.Про затвердження плану роботи служби у справах дітей виконавчого комітету 

Новомар’ївської сільської ради на 2022 рік 

Доповідач:  Калько А.В.– начальник служби у справах дітей                           

Новомар’ївської сільської ради.  

 

5. Про затвердження звіту про роботу служби у справах дітей виконавчого комітету 

Новомар’ївської сільської ради за 2021 рік 

                                 Доповідач:  Калько А.В.– начальник служби у справах дітей                               

Новомар’ївської сільської ради. 

 

6. Про надання дозволу неповнолітньому Ракітіну В.А. 05.05.2006 р.н. на отримання у 

власність земельної ділянки шляхом укладання договору дарування. 

                                 Доповідач:  Калько А.В.– начальник служби у справах дітей                                                 

Новомар’ївської сільської ради. 
7. Різне. 



                                              
                                                                                                                     

УКРАЇНА 

 

НОВОМАР’ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА 

ВОЗНЕСЕНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

03 лютого 2022 року                                      №  1                        с.Новомар’ївка 

 

 

 

Про затвердження переліку назв 

вулиць, провулків та впорядкування  

адресного господарства в населених  

пунктах Новомар’ївської сільської ради 

 

З метою затвердження назв вулиць, провулків в населених пунктах Новомар’ївської сільської 

ради для забезпечення єдиного порядку написання назв, внесення достовірної та актуальної 

інформації до словників, єдиних та державних реєстрів, та керуючись статтею 37 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет сільської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити перелік назв вулиць та провулків в населених пунктах Новомар’ївської 

сільської ради та впорядкувати адресне господарство згідно додатків, що додаються.  

( Додатки  1- 4 ). 

 

2. Секретарю сільської ради та старостам старостинських округів провести звірку інформації, 

наданої в додатках з інформацією погосподарських книг та привести у відповідність в разі 

необхідності. 

 

3. Рекомендувати власникам садиб на власних будинках розмістити інформаційні таблички з 

вказівкою назви вулиці та номеру будівлі. Заступнику сільського голови з питань цифрового 

розвитку, цифрових трансформації і цифровізації Закусілову А.О. забезпечити інформування 

населення через офіційний сайт громади про запропоновані рекомендації.   

   

3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря сільської ради Смочко Н.М. 

 

 

Сільський голова        Тамара ФЕСЬКО   

 

 

 

 

 

 

 

 



                                              
                                                                                                                     

УКРАЇНА 

 

НОВОМАР’ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА 

ВОЗНЕСЕНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

 

Від  лютого  2022 року                             № 2                               с. Новомар’ївка                                                                                                                       

       

Про затвердження складу опікунської ради та 

Положення про опікунську раду  

Новомар’ївської сільської ради 

 

З метою соціально-правового захисту дітей, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, повнолітніх осіб, які за станом здоров’я не можуть самостійно здійснювати свої 

права і виконувати обов’язки, відповідно до Цивільного Кодексу України, Законів України 

«Про охорону дитинства», «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального 

захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» постанови Кабінету 

Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 866 «Питання діяльності органів опіки та 

піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», інших нормативно-правових актів, які 

регулюють діяльність органів опіки та піклування, керуючись статтями 34,59,73 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні », виконавчий комітет Новомар’ївської 

сільської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити склад опікунської ради Новомар’ївської сільської ради (додаток 1). 

 

2. Затвердити Положення про опікунську раду Новомар’ївської сільської ради  (додаток 2). 

 

3. Вважати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету від 23.12.2009 року 

№ 4 «Про створення опікунської ради та затвердження Положення про опікунську раду 

виконавчого комітету Новомар’ївської сільської ради».   

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника сільського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради Маєр О.В. 

 

Сільський голова                                                                              Тамара ФЕСЬКО 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

                                                                                                                        ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішенням виконавчого комітету  

Новомар’ївської сільської ради 

від 03.02.2022 року № 2 

 

 

Склад  опікунської ради  

Новомар’ївської сільської ради 

 

 

Олена МАЄР 

 

 

 

Альона КАЛЬКО  

  

голова опікунської ради - заступник 

сільського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

 

секретар опікунської ради -начальника 

служби у справах дітей виконавчого 

комітету Новомар’ївської сільської  ради 

 

           Члени опікунської ради: 

 

Мар’яна ІСАДЧЕНКО  начальник відділу соціального захисту 

населення Новомар’ївської сільської ради 

 

 

Світлана ГІРІЄНКО  начальник відділу освіти, культури, 

туризму, молоді та спорту Новомар’ївської 

сільської ради 

 

   

Ліна ГРИЗОГЛАЗ  Директор Братського центру соціальних 

служб Братської селищної ради  

 

 

Галина ГОВША  інспектор СЮП Вознесенського РУП 

ГУНП в  Миколаївській області старший 

лейтенант поліції 

 

Наталя СОКОЛОВА  Медсестра АЗЦПМСД 

     

Олександр БОНДАРЕНКО    

 

 

Антоніна КОЗАКЕВИЧ 

 

 

Володимир ШВЕД 

 

 

Людмила ГАКМАН  

 Староста Костуватського старостинського 

округу 

 

Староста Ганнівського старостинського 

округу 

 

Староста Миролюбівського старостинського 

округу 

 

Головний спеціаліст відділу соціального 

захисту населення 

 

       

Керуюча справами виконавчого комітету                          Галина СОЛОВЙОВА 



Додаток 2 

Рішення виконавчого комітету  

Новомар’ївської сільської ради 

від 03.02.2022 р.№ 2 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про опікунську раду 

Новомар’ївської сільської ради Вознесенського району Миколаївської області 

 

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1 Опікунська рада Новомар’ївської сільської ради Вознесенського району Миколаївської 

області (далі - опікунська рада) є консультативно - дорадчим органом, що утворюється 

виконавчим комітетом Новомар’ївської сільської ради Вознесенського району Миколаївської 

області. 

1.2 У своїй діяльності опікунська рада керується Конституцією України, Цивільним 

кодексом України, Цивільним процесуальним кодексом України, Правилами опіки та 

піклування, затвердженими спільним наказом державного комітету у справах сім’ї та молоді, 

Міністерства освіти України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства праці та 

соціальної політики України від 26.05.1999 № 34/166/131/88 (зареєстровано в Міністерстві 

юстиції України 17.06.1999 за № 387/3680), іншими нормативно-правовими актами з 

відповідних питань та цим Положенням. 

1.3 Діяльність Ради здійснюється відповідно до чинного законодавства на принципах 

законності, гласності, гуманності, неприпустимості приниження честі осіб, які потребують 

допомоги щодо забезпечення їх прав, інтересів. 

 

ІІ.ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ 

 

2.1. Опіка та піклування встановлюються з метою забезпечення особистих немайнових і 

майнових прав та інтересів малолітніх, неповнолітніх осіб, а також повнолітніх осіб, які за 

станом здоров'я не можуть самостійно здійснювати свої права і виконувати обов'язки. 

2.2. Радою попередньо розглядаються питання, що входять до повноважень органу опіки та 

піклування. 

 

ІІІ. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ ТА ФУНКЦІЇ РАДИ 

 

3.1 Рада відповідно до покладених на неї завдань розглядає матеріали та готує пропозиції 

органу опіки та піклування стосовно: 

1) встановлення опіки над майном у передбачених законом випадках; 

2) здійснення нагляду за діяльністю опікунів та піклувальників; 

3) розгляду скарг на дії опікунів (піклувальників); 

4) захисту та збереження особистих, житлових та майнових прав осіб, які перебувають 

під опікою (піклуванням); 

5) звернення до суду з заявою про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи або 

визнання її недієздатною; 

6) направлення до суду подання для призначення піклувальника чи опікуна у разі 

ухвалення судом рішення про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи чи визнання 

її недієздатною; 

7) порушення у судовому порядку питання про звільнення опікуна чи піклувальника від 

виконання покладених на нього обов’язків за своєю ініціативою, за клопотанням підопічних, 

державних або громадських організацій, а також згідно з обґрунтованими заявами будь-яких 

осіб, якщо буде встановлено, що опікун чи піклувальник не відповідає своєму призначенню 

або належним чином не виконує своїх обов’язків; 



8) встановлення і припинення опіки та піклування над дітьми-сиротами та дітьми, 

позбавленими батьківського піклування; 

9) здійснення нагляду за діяльністю опікунів та піклувальників; 

10) розгляду звернень щодо неналежного виконання батьками (одним із них), опікунами 

(піклувальниками) обов’язків щодо виховання, утримання дітей, підопічних; 

11) утримання і виховання дітей у сім’ях опікунів, піклувальників та виконання 

покладених на них обов’язків; 

12) розгляду скарг на дії опікунів (піклувальників); 

13) забезпечення прав та інтересів дітей, недієздатних осіб, які потребують опіки та 

піклування; 

14) інших питань, віднесених до повноважень органу опіки та піклування. 

3.2 За результатами розгляду по кожному питанню Рада надає пропозиції, що разом із 

витягом із протоколу (протоколом) засідання додаються до матеріалів і подаються до органу 

опіки та піклування для прийняття рішення. 

3.3 Питання здійснення опіки та піклування, не визначені цим Положенням, вирішуються 

в порядку, передбаченому чинним законодавством. 

 

IV. ПРАВА РАДИ 

 

Опікунська рада має право одержувати в установленому законодавством порядку необхідну 

для діяльності Ради інформацію від громадян, органів виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування, підприємств, установ, організацій всіх форм власності, правоохоронних та 

судових органів. 

 

V. ДІЯЛЬНІСТЬ ОПІКУНСЬКОЇ РАДИ 

 

5.1. Опікунська рада утворюється у складі 7 осіб. До складу опікунської ради можуть 

входити депутати, представники відділу освіти, охорони здоров'я, соціального забезпечення, 

громадських організацій, шкільних і дошкільних дитячих установ.  

5.2. Очолює опікунську раду заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради.  

5.3. Склад опікунської ради затверджується рішенням виконавчого комітету Новомар’ївської 

сільської ради Вознесенського району Миколаївської області. У випадку, коли хтось із 

членів опікунської ради вибуває, відповідним рішенням виконавчого комітету на його місце 

призначається інша особа. У разі тимчасової відсутності секретаря опікунської ради 

виконання його обов'язків покладається на члена опікунської ради більшістю голосів на її 

засіданні. 

5.4. Члени опікунської ради працюють на громадських засадах. 

5.5. Голова опікунської ради: 

1) скликає і координує роботу опікунської ради; 

2) проводить засідання, підписує протоколи засідань; 

3) визначає функції секретаря, інших членів опікунської ради. 

5.6. Секретар опікунської ради: 

1) готує матеріали, необхідні для проведення засідань опікунської ради; 

2) веде протоколи засідань опікунської ради; 

3) веде діловодство опікунської ради. 

5.7. Основною організаційною формою діяльності опікунської ради є її засідання, які 

проводяться у разі потреби. Засідання опікунської ради є правомочним, якщо на ньому 

присутня більша половина від загальної кількості її членів. 

5.8. До участі у засіданнях опікунської ради можуть запрошуватися представники 

підприємств, установ, організацій та громадяни, які беруть безпосередню участь у вирішенні 

долі конкретної людини. 

5.9. Опікунська рада у межах своєї компетенції приймає рішення, організовує їх виконання. 



5.10. Окрема думка члена опікунської ради, який голосував проти прийняття рішення, 

викладається в письмовій формі і додається до рішення опікунської ради. 

5.11.У разі, коли вирішується питання відносно осіб, які знаходяться у родинних стосунках з 

членами опікунської ради, члени опікунської ради не голосують. 

5.12. Не допускається розголошення у будь-який спосіб персональних даних, які було 

довірено або стали відомими працівникам при виконанні професійних та службових 

обов'язків щодо опіки (піклування). 

 

 

VІ. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ РАДИ 

 

6.1. Опікунська рада проводить свою роботу у формі засідань. Засідання є повноважним за 

присутності на ньому простої більшості членів від її загального складу. 

6.2. Засідання опікунської ради веде її голова або за його відсутності – заступник голови.  

6.3. Графік проведення засідань опікунської ради погоджується з головою Ради.  

У разі необхідності, за рішенням голови опікунської ради засідання можуть проводитися 

поза графіком.  

6.4. На кожному засіданні опікунської ради ведеться протокол. Протокол засідання 

ведеться секретарем опікунської ради. Протокол засідання та витяги з нього підписують 

голова опікунської ради та секретар. 

6.5. Матеріали, що подаються до опікунської ради, реєструються у книзі обліку та 

розглядаються у визначені законодавством терміни.  

Кожне питання розглядається в присутності заявника (заявників). 

Розгляд питань без присутності заявника (заявників) допускається лише за наявності їх 

письмової згоди (прохання), або за рішенням опікунської ради, що обов’язково фіксується в 

протоколі. 

6.6. Розгляд спорів, що виникають між особами, проводиться за участю заявника 

(заявників) та всіх інших учасників спору. Про час та місце розгляду питання вказані особи 

повідомляються завчасно. Без присутності заявника питання не розглядаються. 

За умови неявки (не менше двох разів) інших учасників спору або неможливості їх 

присутності за інших умов, що мають істотне значення, питання розглядається без їх 

присутності. Рішення про розгляд питання без присутності інших учасників спору 

приймається членами опікунської ради у порядку, встановленому для прийняття 

рекомендацій або висновків. 

6.7. За результатами обговорення члени опікунської ради більшістю голосів від присутніх 

на засіданні надають пропозиції, які заносяться до протоколу засідань. 

У разі рівного розподілу голосів, вирішальним є голос голови опікунської ради. 

 

VІІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

7.1  Організаційне забезпечення діяльності опікунської ради здійснюється 

Новомар’ївською сільською радою Вознесенського району Миколаївської області. 

7.2 Всі питання, що не врегульовані даним Положенням вирішуються відповідно до 

вимог чинного законодавства. 

 

 

Керуюча справами виконавчого комітету                                  Галина Соловйова 

 

 

 

 

 



              

                            

УКРАЇНА 

 

НОВОМАР’ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

                    ВОЗНЕСЕНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                              ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

 Від  03 лютого  2022 року                  №  3                                с. Новомар’ївка                                                                                                                       

 

        

Про створення міждисциплінарної 

команди для організації соціального 

захисту дітей, які перебувають у складних 

життєвих обставинах та затвердження її 

персонального складу 

 

 

Розглянувши подання начальника служби у справах дітей виконавчого комітету 

Новомар’ївської сільської ради, з метою забезпечення життєво важливих інтересів дітей, які 

перебувають у складних життєвих обставинах керуючись пп. 2 -1 п. «б» ч.1 ст.34 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Порядком забезпечення соціального 

захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі дітей, які 

постраждали від жорстокого поводження, затвердженим постановою Кабінету Міністрів 

України від 01.06.2020 № 585 «Про забезпечення соціального захисту дітей, які перебувають 

у складних життєвих обставинах»,   з метою організації соціального захисту дітей, які 

перебувають в складних життєвих обставинах, виконавчий комітет Новомар’ївської сільської 

ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Створити міждисциплінарну команду для організації соціального захисту дітей, які 

перебувають у складних життєвих обставинах, на території Новомар’ївської сільської ради. 

 

2. Затвердити склад міждисциплінарної команди (додається). 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника сільського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Маєр О.В. 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                              Тамара ФЕСЬКО 

 



  

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішенням виконавчого комітету 

Новомар’ївської сільської ради 

від 03.02.2022 року № 3____ 

 

 

 

 Склад  міждисциплінарної  команди  

для організації соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих 

обставинах, на території Новомар’ївської сільської ради 

 

 

Альона КАЛЬКО   начальника служби у справах дітей 

виконавчого комітету Новомар’ївської 

сільської  ради 

 

Ліна ГРИЗОГЛАЗ  директор Братського центру соціальних служб 

Братської селищної ради  

 

Світлана СИЛЕНКО  фахівець соціальної роботи Братського центру 

соціальних служб Братської селищної ради 

 

Мар’яна ІСАДЧЕНКО  начальник відділу соціального захисту 

населення Новомар’ївської сільської ради 

 

Вікторія ГАЛАТА  інспектор відділу освіти, культури, туризму, 

молоді та спорту Новомар’ївської сільської 

ради 

 

Галина ГОВША  інспектор СЮП Вознесенського РУП ГУНП в  

Миколаївській області старший лейтенант 

поліції 

 

Наталя СОКОЛОВА 

 

 

Олександр БОНДАРЕНКО    

 

 

 

Антоніна КОЗАКЕВИЧ 

 

 

Володимир ШВЕД 

 

 

Людмила ГАКМАН  

 Медсестра АЗЦПМСД 

 

 

Староста Костуватського старостинського 

округу 

 

Староста Ганнівського старостинського 

округу 

 

Староста Миролюбівського старостинського 

округу 

 

Головний спеціаліст відділу соціального 

захисту населення 

 

 

 

Керуюча справами виконавчого комітету                                              Галина СОЛОВЙОВА 

 



                                                                                                                 

                                         

УКРАЇНА 

 

НОВОМАР’ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

                     ВОЗНЕСЕНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                              ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

         Від   03   лютого  2022 року             №  4                        с. Новомар’ївка                                                                                                                       

 

        

Про затвердження плану роботи  

служби у справах дітей виконавчого комітету 

Новомар’ївської сільської ради на 2022 рік 

  

 

       Відповідно статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону 

України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування», постанови Кабінету Міністрів України від 

01.06.2020 року № 585 «Про забезпечення соціального захисту дітей, які перебувають у 

складних життєвих обставинах», постанови Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 

року №866 «Питання діяльності органів опіки та піклування», пов’язаної із захистом прав 

дитини», виконавчий комітет сільської ради 

 

 ВИРІШИВ:     

    

1. Затвердити план роботи служби у справах дітей виконавчого комітету 

Новомар’ївської сільської ради Вознесенського району Миколаївської області на 

2022 рік, згідно додатку. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника служби у справах 

дітей виконавчого комітету Новомар’ївської сільської ради Калько А.В.  

 

 

 

 

 Сільський  голова                                                                            Тамара ФЕСЬКО 

      

 

 

 

 



                                                                               Додаток 

                                                                                до рішення виконкому 

                                                                                Новомар’ївської сільської ради 

                                                                                від  03 лютого 2022 року №4  

 

 Найменування заходу Термін 

виконання 

Відповідальні 

за виконання 

Примітка 

1 2 3 4 5 

І. Засідання служби у справах дітей сільської ради 

1. Про стан розвитку сімейних форм 

виховання дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування. 

І квартал Калько А.В. 

Ковтуненко 

Л.І. 

 

2.  Про роботу з дітьми, які перебувають у 

складних життєвих обставинах. 

ІІ квартал Калько А.В. 

Ковтуненко 

Л.І. 

 

3. Про організацію роботи щодо 

попередження жорстокого поводження 

з дітьми або реальної загрози його 

вчинення. 

ІІІ квартал Калько А.В. 

Ковтуненко 

Л.І. 

 

4. Про організацію проведення акцій до 

новорічних та різдвяних свят. 

ІV квартал Калько А.В. 

Ковтуненко 

Л.І. 

 

ІІ. Наради, семінари, круглі столи 

1. Участь у спільних нарадах із 

заступниками директорів з виховної 

роботи , психологами, соціальними 

педагогами загальноосвітніх 

закладів громади. 

протягом 

року(згідно 

угод про 

співпрацю) 

Калько А.В. 

Ковтуненко 

Л.І. 

 

2. Участь у проведенні Ради профілактики 

в загальноосвітніх закладах громади. 

протягом 

року(згідно 

графіку) 

Калько А.В. 

Ковтуненко 

Л.І. 

 

3. Участь у проведенні службою у справах 

дітей Миколаївської ОДА колегій, 

семінарів, нарад. 

згідно плану 

ССД ОДА 

на 2022 рік 

Калько А.В. 
 

4. Підготовка звіту сільському голові: 

-  Розвиток сімейних форм 

виховання; 

-  Про стан організації роботи по 

захисту законних прав та 

інтересів дітей – сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського 

піклування , а також дітей, які 

опинилися у складних життєвих 

обставинах. 

грудень Калько А.В. 
 

IІІ. Перелік питань для розгляду на комісії з питань захисту прав дитини 

1. Про функціонування прийомних сімей, 

дитячого будинку сімейного типу 

протягом 

року 

Калько А.В. 
 



2. Питання про   забезпечення умов для 

оздоровлення дітей різних категорій 

протягом 

року 

Калько А.В. 
 

3. Про стан збереження майна, право 

власності на яке , або право 

користування яким мають діти 

протягом 

року 

Калько А.В. 
 

4. Питання щодо роботи з реалізації 

державної політики із соціально 

правового захисту дітей об’єднаної 

територіальної громади. 

протягом 

року 

Калько А.В. 
 

5. Питання надання дозволів на укладання 

угод від імені дітей. 

протягом 

року 

Калько А.В. 
 

6. Питання виконання неналежним чином 

батьками батьківських обов’язків по 

вихованню та утриманню дітей. 

протягом 

року 

Калько А.В. 
 

7. Надання висновків про 

доцільність/недоцільність позбавлення 

громадян батьківських прав, відібрання 

дітей без позбавлення їх батьківських 

прав, скасування усиновлення. 

протягом 

року 

Калько А.В. 
 

8. Питання поновлення громадян у 

батьківських правах, повернення 

батькам відібраних дітей. 

протягом 

року 

Калько А.В. 
 

9. Визначення місця проживання дітей та 

надання суду висновків. 

протягом 

року 

Калько А.В. 
 

10. Визначення порядку участі у вихованні 

дітей того з батьків хто проживає 

окремо від дітей та надання суду 

висновків. 

протягом 

року 

Калько А.В. 
 

11. Надання суду висновків щодо 

розв’язання спору у визначенні способу 

участі баби, діда, прабаби, прадіда, 

інших родичів у вихованні та 

спілкуванні з дітьми. 

протягом 

року 

Калько А.В.  

12. Надання статусу дитини, яка 

постраждала внаслідок воєнних дій та 

збройних конфліктів 

протягом 

року 

Калько А.В. 
 

13. Підтвердження місця проживання 

дитини для її тимчасового виїзду за 

межі України 

протягом 

року 

Калько А.В. 
 

14. Встановлення статусу дитини-сироти 

дитини, позбавленої батьківського 

піклування 

протягом 

року 

Калько А.В. 
 

15. Надання повної цивільної 

дієздатності  неповнолітній особі. 

протягом 

року 

Калько А.В. 
 

16. Розгляд питань щодо насильства в сім’ї, 

жорстокого поводження з дітьми або 

реальної загрози його вчинення. 

протягом 

року 

Калько А.В. 
 

17. Про доцільність встановлення, 

припинення опіки, піклування 

протягом 

року 

Калько А.В. 
 



18. Про стан утримання і виховання дітей у 

сім’ях опікунів, піклувальників, 

прийомних сім’ях, дитячому будинку 

сімейного типу та виконання 

покладених на них обов’язків у межах 

об’єднаної територіальної громади 

протягом 

року 

Калько А.В. 
 

19. Про визначення форми влаштування 

дитини-сироти та дитини, позбавленої 

батьківського піклування 

протягом 

року 

Калько А.В. 
 

20. Про реєстрацію народження покинутих, 

підкинутих та знайдених дітей, дітей, 

яких батьки чи інші родичі відмовились 

забрати з пологових будинків чи інших 

закладів охорони здоров’я. 

протягом 

року 

Калько А.В. 
 

21. Про взяття на соціальний супровід 

родини, згідно з індивідуальним 

планом, які опинилися у складних 

життєвих обставинах (багатодітні 

родини, дітей - сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, 

тощо). 

протягом 

року ,згідно 

рішення 

Комісії  

Калько А.В. 
 

22. Розгляд інших питань, пов’язаних із 

захистом законних прав та інтересів 

дітей. 

протягом 

року 

Калько А.В. 
 

ІV. Розвиток сімейних форм виховання дітей 

1. Здійснення інформаційно-

просвітницьких заходів у засобах 

масової інформації та на сайті сільської 

ради, щодо усиновлення дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського 

піклування, популяризації сімейних 

форм виховання. 

протягом 

року 

Калько А.В. 
 

2. Проведення заходів по з’ясуванню кола 

родинних зв’язків дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, 

з метою збереження їм родинного 

оточення та влаштування до сімейних 

форм виховання 

протягом 

року 

Калько А.В. 
 

3. Підготовка висновків про можливість 

громадян бути опікунами, 

піклувальниками, про доцільність 

(недоцільність) встановлення опіки, 

піклування та відповідність її/його 

інтересам дитини. 

протягом 

року 

Калько А.В. 
 

4. Підготовка проектів рішень 

виконавчого комітету сільської ради 

про призначення дітям-сиротам та 

дітям, позбавленим батьківського 

піклування, опікунів/піклувальників, та 

влаштування до них на виховання та 

протягом 

року 

Калько А.В. 

Ковтуненко 

Л.І. 

 



спільне проживання дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського 

піклування 

5. Здійснення контролю щодо 

забезпечення захисту особистих та 

майнових прав дітей, які проживають в 

сім’ях опікунів, піклувальників, на 

території  об’єднаної територіальної 

громади 

протягом 

року 

Калько А.В. 

Ковтуненко 

Л.І. 

 

V. Забезпечення соціального захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування 

6. Здійснення заходів щодо забезпечення 

захисту особистих та майнових прав 

дітей, які проживають на території 

об’єднаної територіальної громади 

протягом 

року 

Калько А.В. 

Ковтуненко 

Л.І. 

 

7. Виявлення дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, 

встановлення їх правового статусу 

відповідно до вимог постанови 

Кабінету Міністрів України від 

24.09.2008 р. № 866 «Питання 

діяльності органів опіки та піклування, 

пов'язаної із захистом прав дитини». 

протягом 

року 

Калько А.В. 

Ковтуненко 

Л.І. 

 

8. Вжиття заходів щодо збереження 

закріпленого за дітьми житла, 

приватизації житла на ім'я дітей та 

збереження за дітьми права 

користування житлом батьків, 

постановки на квартирний облік дітей - 

сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, які досягли 

16- річного віку та не мають житла на 

праві власності, на праві користування, 

та тих, хто потребує поліпшення 

житлових умов. 

протягом 

року 

Калько А.В. 

Ковтуненко 

Л.І. 

 

9. Організація отримання дітьми-

сиротами і дітьми, позбавленими 

батьківського піклування, одноразової 

допомоги після досягнення ними 18-

річного віку. 

протягом 

року 

Калько А.В. 

Ковтуненко 

Л.І. 

 

10. Здійснення контролю за цільовим 

використанням коштів державного 

бюджету, спрямованих на виплату 

державної соціальної допомоги на 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, шляхом 

проведення моніторингу виплат. 

протягом 

року 

Калько А.В. 

Ковтуненко 

Л.І. 

 

11. Формування пропозицій щодо 

розподілу субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на 

протягом 

року 

Калько А.В. 
 



будівництво/капітальний 

ремонт/реконструкцію малих групових 

будинків, будинків підтриманого 

проживання, будівництво/придбання 

житла для дитячих будинків сімейного 

типу, соціального житла для дітей-

сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, осіб з їх числа 

12. Представлення інтересів дітей-сиріт, 

дітей, позбавлених батьківського 

піклування, у судових засіданнях при 

розгляді кримінальних та   цивільних 

справ щодо захисту їх прав. 

протягом 

року 

Калько А.В. 
 

13. Підготовка аналітично –статистичних 

матеріалів щодо забезпечення 

соціального захисту дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування 

протягом 

року 

Калько А.В. 
 

14. Внесення інформації про дітей-сиріт, 

дітей, позбавлених батьківського 

піклування, потенційних опікунів, 

піклувальників, прийомних батьків, 

батьків-вихователів, кандидатів в 

усиновлювачі до ЄІАС «Діти» 

протягом 

року 

Калько А.В. 

Ковтуненко 

Л.І. 

 

15. Підготовка інформації про дітей-сиріт 

та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, які потребують 

оздоровлення. 

травень, 

червень, 

липень 

Калько А.В. 

Ковтуненко 

Л.І. 

 

16. Вжиття заходів щодо забезпечення прав 

дітей, які виховуються в сім’ях , в 

умовах проведення карантинних 

заходів Covid-19 -  «Діти в умовах 

карантину» 

протягом 

року 

Калько А.В. 

Ковтуненко 

Л.І. 

 

VI. Здійснення заходів щодо забезпечення інтересів та захисту прав дітей 

1. Організація роботи щодо своєчасного 

виявлення та обліку дітей, які 

опинились у складних життєвих 

обставинах. 

протягом 

року 

Калько А.В. 

Ковтуненко 

Л.І. 

 

2. Забезпечення організації та проведення 

рейдів разом з представниками 

ювенальної превенції, з метою 

профілактики дитячої бездоглядності, 

безпритульності та запобігання 

правопорушенням серед дітей. 

згідно 

графіку 

Калько А.В. 

Ковтуненко 

Л.І. 

 

3. Вжиття заходів для збереження 

закріпленого за дітьми житла, 

приватизації житла на ім'я дітей та 

збереження за дітьми права 

користування житлом батьків. 

протягом 

року 

Калько А.В. 

Ковтуненко 

Л.І. 

 

4. Здійснення контролю за умовами 

утримання і виховання дітей, які 

протягом 

року 

Калько А.В. 
 



проживають у складних життєвих 

обставинах у батьків, що не 

забезпечують належних умов 

виховання. 

Ковтуненко 

Л.І. 

5. Координація   зусиль місцевих органів 

виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування, підприємств, установ 

та організацій незалежно від 

форм   власності у вирішенні питань 

соціального захисту дітей та організації 

роботи із запобігання дитячій 

бездоглядності. 

протягом 

року 

Калько А.В. 

Ковтуненко 

Л.І. 

 

6. Порушення перед органами виконавчої 

влади та органами місцевого 

самоврядування питання про 

притягнення до відповідальності згідно 

із Законом України «Про запобігання та 

протидію домашньому насильству» 

посадових осіб у разі невиконання або 

неналежного виконання ними 

обов’язків під час виявлення фактів 

домашнього насильства, роботи з 

постраждалою дитиною, дитиною-

кривдником. 

протягом 

року 

Калько А.В. 

Ковтуненко 

Л.І. 

 

7. Здійснення діяльності, спрямованої на 

виявлення та усунення причин і умов, 

що сприяють вчиненню дітьми 

правопорушень, а також діяльність та 

позитивний вплив на поведінку 

окремих дітей в сім’ї, на підприємстві, в 

установі чи організації незалежно від 

форм власності, за місцем проживання. 

протягом 

року 

Калько А.В. 

Ковтуненко 

Л.І. 

 

8. Здійснення   захисту прав та інтересів 

постраждалої дитини, дитини 

кривдника, у тому числі шляхом 

звернення до суду, представництва прав 

та інтересів дитини у суді при розгляді 

питань, пов’язаних із здійсненням актів 

домашнього насильства, зокрема про 

видачу обмежувального припису. 

протягом 

року 

Калько А.В. 

Ковтуненко 

Л.І. 

 

9. Порушення   питання про направлення 

до спеціальних установ для дітей, 

навчальних закладів (незалежно від 

форм власності) дітей, які опинились у 

складних життєвих обставинах, 

неодноразово самовільно залишали 

сім’ю та навчальні заклади. 

протягом 

року 

Калько А.В. 

Ковтуненко 

Л.І. 

 

10. Представлення , у разі необхідності, 

інтересів дітей в судах, у їх відносинах 

з підприємствами, установами та 

протягом 

року 

Калько А.В. 

Ковтуненко 

Л.І. 

 



організаціями незалежно від форм 

власності. 

11. Порушення перед     органами 

виконавчої влади та органами місцевого 

самоврядування питання про 

притягнення до відповідальності згідно 

із законом   фізичних та юридичних 

осіб, які допустили порушення прав, 

свобод і законних інтересів дітей. 

протягом 

року 

Калько А.В. 

Ковтуненко 

Л.І. 

 

12. Звернення до суду з позовами про 

позбавлення батьківських прав або 

відібрання дітей без позбавлення 

батьківських прав у батьків, які не 

виконують батьківських обов’язків, а 

також у інших випадках, передбачених 

чинним законодавством України. 

протягом 

року 

Калько А.В. 

Ковтуненко 

Л.І. 

 

13. Порушувати клопотання про 

притягнення батьків до 

адміністративної відповідальності за 

невиконання ними обов’язків щодо 

виховання дітей та вчинення насильства 

в сім’ї. 

протягом 

року 

Калько А.В. 

Ковтуненко 

Л.І. 

 

14. Здійснення своєчасного внесення 

достовірної інформації в ЄІАС «Діти» 

щодо обліку дітей, які опинилися у 

складних життєвих обставинах. 

протягом 

року 

Калько А.В. 

Ковтуненко 

Л.І. 

 

15. Представлення інтересів дітей у 

судових засіданнях при 

розгляді кримінальних та цивільних 

справ щодо захисту їх прав. 

протягом 

року 

Калько А.В.  

16. Здійснювати заходи щодо 

попередження насильства у сім'ї або 

реальної загрози його вчинення, 

надання необхідної допомоги дітям, які 

потерпіли від насильства у сім'ї. 

протягом 

року 

Калько А.В. 

Ковтуненко 

Л.І. 

 

17. Здійснювати заходи щодо 

попередження торгівлі дітьми або 

реальної загрози його вчинення, 

надання необхідної допомоги дітям, які 

потерпіли від торгівлі людьми 

протягом 

року 

Калько А.В. 

Ковтуненко 

Л.І. 

 

18. Підготовка проектів рішень 

виконавчого комітету сільської   ради 

щодо захисту законних прав та інтересів 

дітей об’єднаної територіальної 

громади. 

протягом 

року 

Калько А.В. 

Ковтуненко 

Л.І. 

 



19. Прийняття   рішень про 

негайне   відібрання дитини, якщо     є 

загроза її   життю або здоров’ю, та 

забезпечення   її тимчасового 

влаштування.                               

протягом 

року 

Калько А.В. 

Ковтуненко 

Л.І. 

 

VII. Організаційні заходи щодо захисту прав, свобод та законних інтересів дітей 

1. Організація роботи комісії з питань 

захисту прав дитини   

протягом 

року 

Калько А.В. 

Ковтуненко 

Л.І. 

 

2 . Здійснення розгляду звернень громадян 

в установленому порядку. 

протягом 

року 

Калько А.В. 

Ковтуненко 

Л.І. 

 

3. Участь у семінарах, нарадах з питань 

соціального захисту дітей, в тому числі 

дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, запобігання 

дитячій бездоглядності та профілактики 

правопорушень серед них. 

протягом 

року 

Калько А.В. 

Ковтуненко 

Л.І. 

 

VIIІ . Організаційно-методична робота, навчання кадрів, вивчення і розповсюдження 

передового досвіду роботи 

1. Надавати методичну, консультаційну 

допомогу громадянам з питань опіки та 

піклування, розвитку альтернативних 

сімейних форм виховання та захисту 

законних прав та інтересів дітей. 

протягом 

року 

Калько А.В. 

Ковтуненко 

Л.І. 

 

2. Здійснювати інформаційно-

просвітницькі заходи у засобах масової 

інформації та проведення 

просвітницьких заходів серед молоді : 

-  попередження раннього 

соціального сирітства; 

 

- профілактики правопорушень та 

дитячої бездоглядності; 

 

- популяризації сімейних форм 

влаштування дітей; 

 

-  створення патронатних сімей 

 

протягом 

року 

Калько А.В. 

Ковтуненко 

Л.І. 

 

3. Систематичне оновлення сторінки 

служби у справах дітей на сайті 

сільської ради 

протягом 

року 

Калько А.В. 

Ковтуненко 

Л.І.  

 

ІX. Організація та проведення заходів 

1. 3 нагоди Міжнародного дня захисту 

дітей: 

- проведення заходів   та 

вручення подарунків дітям, 

які   перебувають у складних 

життєвих   обставинах, дітям-

червень Калько А.В. 

Ковтуненко 

Л.І. 

 



сиротам дітям, позбавлених 

батьківського піклування, які 

виховуються під опікою 

піклуванням,  ПС та ДБСТ; 

- Проведення інших культурно-

масових заходів для дітей 

зазначених категорій  

2. До Дня знань: 

- проведення заходів та вручення 

комплектів шкільного письмового 

приладдя дітям, які перебувають у 

складних життєвих обставинах; 

- організація зустрічі   з 

першокласниками з категорії дітей-

сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування. 

вересень Калько А.В. 

Ковтуненко 

Л.І. 

 

3. До Дня Святого   Миколая, 

Новорічних та Різдвяних свят: 

- вручення подарунків дітям-сиротам та 

дітям, позбавленим батьківського 

піклування, які проживають на 

території об’єднаної територіальної 

громади, організація святкових заходів 

та вручення подарунків дітям, які 

перебувають у складних життєвих 

обставинах. 

грудень Калько А.В. 

Ковтуненко 

Л.І. 

 

 

 

Начальник служби у справах дітей                                                Альона КАЛЬКО 

 

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

 

 

 



                                         

                                                                       УКРАЇНА 

 

НОВОМАР’ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ВОЗНЕСЕНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

         Від   03   лютого  2022 року                  № 5                         с. Новомар’ївка                                                                                                                       

 

        

Про затвердження звіту про роботу служби 

у справах дітей виконавчого комітету Новомар’ївської 

сільської ради за 2021 рік 

  

 

       Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, підпунктом 4 пункту «б» частини 1 

статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 4 Закону України 

«Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей» та Положення про 

службу у справах дітей виконавчого комітету Новомар’ївської сільської ради Вознесенського 

району Миколаївської області, затвердженого рішенням сесії Новомар’ївської сільської ради 

Вознесенського району Миколаївської області від 01 грудня 2021 року №3,    виконавчий 

комітет сільської ради 

 

 ВИРІШИВ:     

    

1. Затвердити звіт про роботу служби у справах дітей виконавчого комітету Новомар’ївської 

сільської ради за 2021 рік. 

 

2. Рекомендувати працівникам закладів освіти Новомар’ївської сільської ради налагодити 

більш тісну співпрацю зі службою у справах дітей.  

 

 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника служби у справах дітей 

виконавчого комітету Новомар’ївської сільської ради Калько А.В.  

 

 

 

 Сільський  голова                                                                            Тамара ФЕСЬКО 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                        Додаток 

                                                                                                       до рішення виконавчого комітету 

                                                                                                       Новомар’ївської сільської ради 

                                                                                                       від __03_лютого 2022 №5____ 

 

 

ЗВІТ 

про роботу служби у справах дітей 

виконавчого комітету Новомар’ївської сільської ради 

 

     Служба у справах дітей виконавчого комітету Новомар’ївської сільської ради 

Вознесенського району створена відповідно рішення Новомар’ївської сільської ради від 03 

лютого 2021 року № 1 та діє відповідно до ст. 4 Закону України «Про органи і служби у 

справах дітей та спеціальні установи для дітей», є самостійним структурним підрозділом 

сільської ради зі статусом - юридичної особи. Штатна чисельність служби становить 3 особи, 

фактично працює -2. 

    Протягом звітного періоду робота служби у справах дітей виконавчого комітету 

Новомар’ївської сільської ради була спрямована на реалізацію законів України «Про органи і 

служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», «Про забезпечення організаційно-

правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування», «Про охорону дитинства», Указів Президента України від 16 грудня 2011 року 

№1163/2011 «Про питання щодо забезпечення реалізації прав дітей в Україні» від 30 вересня 

2019 року №721/2019 «Про деякі питання забезпечення прав та законних інтересів дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, розвитку та підтримки сімейних форм 

виховання», постанов Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 866 «Питання 

діяльності органів опіки та піклування пов’язаної із захистом прав дитини» (із змінами), від 

01 червня 2020 р. №585 «Про забезпечення соціального захисту дітей, які перебувають у 

складних життєвих обставинах» розпоряджень, рішень та доручень сільської ради, служби у 

справах дітей Миколаївської обласної державної адміністрації та Вознесенської 

райдержадміністрації. 

      Службою проводилась робота, спрямована на реалізацію пріоритетних завдань: 

• реалізовувати державну політику з питань соціального захисту дітей, запобігання 

дитячій бездоглядності та безпритульності; 

• забезпечувати соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування; 

• формувати громадську думку щодо поліпшення становища дітей, сприяти розвитку 

сімейних форм виховання дітей; 

• забезпечити дотримання принципів пріоритетності сімейних форм влаштування дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; 

• розробляти заходи, спрямовані на поліпшення становища дітей, забезпечення їх прав, 

свобод і законних інтересів, усувати причини, що породжують негативні явища в дитячому 

середовищі; 

• здійснювати постійний контроль за дотриманням житлових та майнових прав дітей; 

• забезпечувати якісне ведення реєстру житла, закріпленого за дітьми-сиротами та 

дітьми, позбавленими батьківського піклування; 

• своєчасно виявляти сім’ї з дітьми, що перебувають у складних життєвих обставинах, 

надавати їм всебічну допомогу та створювати умови для повернення дитини до біологічної 

родини; 

• забезпечувати безперешкодний прийом громадян; 

• забезпечувати об’єктивний, своєчасний та кваліфікований розгляд заяв, пропозицій та 

скарг громадян. 

Відповідно до статистичних даних станом на 01.01.2022 року дитяче населення 

Новомар’ївської об’єднаної територіальної громади становить – 850 осіб. На первинному 

обліку  ССД  перебуває 26 дітей, які мають статус дитини-сироти, дитини, позбавленої 



батьківського піклування з них: 16 дітей виховуються в родинах опікунів/піклувальників; 9 – 

прийомні сім’ї та ДБСТ; 1 дитина перебуває в державному закладі. Діти-сироти діти, 

позбавлені батьківського піклування, які прибули з інших територій  та проживають в 

сімейних формах громади-17. 51 дитина, яка перебуває на обліку служби у справах дітей, як 

такі, що опинились в складних життєвих обставинах та проживають в сім’ях де батьки 

ухиляються від виконання батьківських обов’язків.  

     У громаді успішно функціонує:  

-  9 сімей опікунів/піклувальників в яких виховуються 18 дітей-сиріт дітей, позбавлених 

батьківського піклування; 

- 4 прийомних родини, в яких виховується 5 дітей; 

- 1 дитячий будинок сімейного типу в якому виховується 6 вихованців. 

   Протягом 2021 року статус дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування 

отримали 7 дітей, які були влаштовані до сімейних форм виховання ДБСТ -6, дітей під опіку-

1. 

   За звітній період знято з обліку ССД 2 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, які досягли повноліття. 

    Питання проживання та виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, у сім’ях опікунів/піклувальників, прийомних сім’ях, дитячому будинку 

сімейного типу, знаходяться під постійним контролем відвідування даних родин 

відбувається згідно затвердженого графіку. 

      Забезпечення житлових майнових прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, осіб з їх числа 

     Служба у справах дітей сприяє втіленню пріоритетних завдань державної політики у 

сфері забезпечення житлових прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, 

та осіб з їх числа. При Новомар’ївській сільській раді сформовано квартирний облік 

громадян з числа дітей-сиріт дітей, позбавлених батьківського піклування, як таких, що 

потребують покращення житлових умов загальна кількість їх становить 42-особи. Списки 

осіб формуються за датою постановки та віковою категорією.  

- 1  дитина-сирота, яка досягла 16 річного віку в 2021 році, поставлена на квартирний 

облік осіб, як таких що потребують покращення житлових умов; 

       Діти, які перебувають у складних життєвих обставинах 

     Станом на 01.01.2022 року на обліку дітей, які перебувають у складних життєвих 

обставинах перебуває 51 дитина. За 2021 рік знято з обліку 10 дітей, у зв’язку з досягненням 

повноліття -2, зникненням підстав перебування на обліку-8. 

     Робота працівників служби спрямована на збереження для дитини її біологічної родини, 

зменшення кількості дітей, які перебувають поза сімейним оточенням, сприяння створенню 

умов для виховання відповідального батьківства. Саме тому основним напрямком роботи 

служби у справах дітей є вчасне виявлення таких сімей та проведення з ними відповідної 

профілактично-виховної роботи. 

      Від початку року проведено обстеження житлово-побутових умов проживання 44 сімей, 

що потрапили в поле зору служби у справах дітей. Під час обстежень умов проживання дітей 

надається інформаційна, правова, гуманітарна допомога у подоланні складних життєвих 

обставин, які склалися в їх сім’ях, в тому числі повернення дітей до навчальних закладів, 

виявлення дітей, з якими жорстоко поводяться батьки чи дорослі, надання допомоги батькам 

у працевлаштуванні, а за необхідності - влаштування дітей до закладів соціального захисту.  

Так за минулий рік до Центрів соціально-психологічної реабілітації дітей евакуйовано 5 

дітей, які залишились без батьківського піклування. За результатами роботи служби 1 дитина 

повернута до біологічної родини, 3 дітей набули статусу дитини, позбавленої батьківського 

піклування та влаштовані до ДБСТ, 1 дитина залишається в закладі у зв’язку з грозою для її 

життя.    

У разі, коли проведена робота не дає позитивних результатів, службою у справах дітей 

порушується клопотання перед органами внутрішніх справ про притягнення батьків до 

адміністративної відповідальності за ст.184 КУпАП. Так, за звітний період до відділення 

поліції №1 Вознесенського РУП ГУНП було направлено 19 таких клопотань. 



     Протягом 2021 року в закладах інституційного догляду та виховання дітей з 

Новомар’ївської сільської ради утримуються 11 дітей: 

• 2 дітей, за заявою батьків, через складні життєві обставини влаштовані до 

Миколаївського обласного Будинку дитини; 

• 6 дітей, навчаються в КЗ «Рацинська спеціальна школа» Вознесенського району 

Миколаївської області ; 

• 1 дитина, Миколаївська загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ст. №3 Миколаївської 

обласної ради (спортивний профіль); 

• 2 дітей, за заявою матері влаштовані до Вознесенської спеціальної загальноосвітньої 

школи-інтернат Миколаївської обласної ради. 

      Батьки, діти яких перебувають в спец. закладах ознайомлені із завданнями Національної 

стратегії реформування системи інституційного догляду та виховання дітей. 

Комісія з питань захисту прав дитини 

       Від початку року службою у справах дітей забезпечено організацію проведення 8 

засідань комісії з питань захисту прав дитини. З метою забезпечення роботи комісії за 

поданням служби у справах дітей розглянуто 32 питання щодо захисту законних прав та 

інтересів дітей.  

 На засіданні комісії винесені питання: 

• про неналежне виконання батьківських обов’язків, 

• про стан  виховання, утримання і розвиток дітей-сиріт у сім’ї   

опікунів/піклувальників, 

• взяття дитини на облік як такої, що перебуває в складних життєвих обставинах, 

• надання дозволу на вчинення правочину від імені малолітньої (неповнолітньої) 

дитини. 

      З метою упередження жорстокого поводження  в дитячому та підлітковому середовищі, 

ризикованої та суіцидної  поведінки, ранньої вагітності у підлітковому віці, толерантного 

ставлення один до одного, служба у справах дітей Новомар’ївської сільської ради спільно з 

Братським центром соціальних служб, сектором ювенальної превенції Вознесенського РУП 

організували та провели у навчальних закладах громади профілактичні заходи  для учнів 

старших класів. Згідно графіків перевірок умов проживання дітей-сиріт дітей позбавлених 

батьківського піклування, дітей, які опинились в складних життєвих обставинах проводяться 

спільні рейди «Діти вулиці», «Урок», «Вокзал». За 2021 рік проведено 22 рейди відвідано 44 

родини, за результатами рейдів складені відповідні акти. 

         Забезпечення захисту прав дітей та представлення їх інтересів 

 

У випадках, коли батьки свідомо злісно ухиляються від виконання батьківських обов’язків 

орган опіки та піклування звертається з позовом до суду про розгляд  питання щодо 

позбавлення їх батьківських прав. Так, від початку року працівниками служби взято участь в 

15 судових засіданнях щодо захисту прав та законних інтересів дітей, в яких орган опіки та 

піклування був позивачем, а також залучений до участі, як третя особа. До Братського 

районного суду Миколаївської області підготовлено та направлено 4 позовні заяви: 1 справа 

про позбавлення батьківських прав; 3 справи про відібрання  дітей без позбавлення 

батьківських прав батьків.    

Спеціалістами служби протягом 2021 року відпрацьовано 5 звернень громадян та  60 листів 

вхідної документації. Підготовлено 196 листів та запитів до підприємств, організацій, 

установ та судових органів з питань соціального захисту дітей.  

 

Начальник служби у справах дітей 

виконавчого комітету Новомар’ївської 

сільської ради                                                                       Альона КАЛЬКО 

 

                                                                                  



                              

                                         

УКРАЇНА 

 

НОВОМАР’ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

                     ВОЗНЕСЕНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                              ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

 Від  лютого  2022 року                    № 6                                           с. Новомар’ївка                                                                                                                       

       

Про надання дозволу неповнолітньому Ракітіну В.А.,  

05.09.2006 р.н. на отримання у власність земельної 

ділянки шляхом укладання договору дарування 

 

Відповідно статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  статті  

17  Закону України «Про охорону дитинства», статей 32, 717-719  Цивільного кодексу України, 

статті 177 Сімейного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 24 вересня 

2008 року №866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав 

дитини»,  заслухавши інформацію начальника служби у справах дітей виконавчого комітету 

Новомар’ївської сільської ради Калько А.В., виконавчий комітет сільської ради 

  

В И Р І Ш И В: 

 

1. Надати дозвіл неповнолітньому Ракітіну Владиславу Андрійовичу, 05.09.2006 р.н.  

отримати у власність шляхом укладання договору дарування   в установленому законом порядку  

земельну ділянку з кадастровим номером  4821483900:03:000:0105, площею 5,91 га, яка 

розташована в межах території  Новомар’ївської сільської ради Вознесенського району 

Миколаївської області є приватною власністю  дарувальника Ракітіна Леоніда Васильовича, 

27.03.1951 р.н. та підписати відповідні документи стосовно даного правочину. 

 

2. Контроль за виконанням рішення залишаю за собою. 

 

 

Сільський голова                                                                 Тамара ФЕСЬКО                         
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