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Бережанська міська рада  

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 09 грудня 2021 року м. Бережани № 

 

Про соціально правовий-захист дітей, батьки 

яких ухиляються від виконання батьківських 

обов’язків  

 

Заслухавши звіт «Про соціально-правовий захист дітей, батьки яких 

ухиляються від виконання батьківських обов’язків» служби у справах дітей, 

надання соціальної допомоги сім’ям з дітьми та молоді Бережанської міської 

ради, керуючись підпунктом 4 пункту б статті 34, статтями 52, 53, частиною 

шостою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

 

В И Р І Ш И В: 
 

1. Звіт «Про соціально-правовий захист дітей, батьки яких ухиляються від 

виконання батьківських обов’язків», прийняти до відома (додається). 

2. Службі у справах дітей надання соціальної допомоги сім’ям з дітьми та 

молоді Бережанської міської ради продовжувати свою діяльність щодо 

соціально-правового захисту дітей, батьки яких ухиляються від виконання 

батьківських обов’язків. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Степана  КУХАРУКА. 

 

 

Міський  голова       Ростислав БОРТНИК 



ЗВІТ 

Про соціально-правовий захист дітей, батьки яких ухиляються від 

виконання батьківських обов’язків  

 
 Служба у справах дітей, надання соціальної допомоги сім’ям з дітьми та 

молоді Бережанської міської ради створена  рішенням сесії Бережанської 

міської ради №9 від 2 грудня 2015 року. У службі  працюють: начальник 

служби, головний спеціаліст та спеціаліст І категорії. 

 Завданням служби є: 

- контроль за соціально-правовим  захистом дітей, 

- надання соціальних послуг сім’ям з дітьми, молоді, учасникам АТО, 

внутрішньо переселених осіб здійснюється  службою у справах дітей. 

 

З метою сприяння забезпечення реалізації прав дитини на життя, охорону 

здоров’я, освіту, соціальний захист, сімейне виховання та всебічний розвиток 

працює комісія з питань захисту прав дитини Бережанської міської ради. 

Одним із основних напрямків роботи служби у справах дітей, надання 

соціальної допомоги сім’ям з дітьми та молоді Бережанської міської ради  є 

робота з виявлення дітей, які опинились у складних життєвих обставинах та 

проведення відповідної профілактичної роботи з ними. Так, на обліку служби у 

справах дітей перебуває 51 дітей з категорії тих, що опинилися у складних 

життєвих обставинах, де батьки ухиляються від виконання батьківських 

обов'язків. З метою з’ясування причин неблагополуччя сімей, пошуків шляхів 

їх усунення та покращення ситуації в родині, спеціалістами служби 

систематично проводиться робота з раннього виявлення, обліку сімей з дітьми, 

які опинилися в складних життєвих обставинах. 

Для збереження біологічної родини, підтримки сімей, які перебувають у 

складних життєвих обставинах, та захисту прав дітей у таких сім’ях, 

проводяться заходи, що сприяють формуванню сімейних цінностей, 

підвищують культуру сімейних стосунків і відповідальність батьків за 

виконання своїх обов’язків. З цією метою, здійснюються обстеження умов 

проживання дітей у сім’ях, проводяться індивідуальні бесіди з батьками і 

дітьми, спеціалісти служби беруть участь у загальношкільних батьківських 

зборах та лекціях для учнів тощо. 

Слід відмітити, що упродовж кількох років наполеглива цілеспрямована 

робота спеціалістів служби у справах дітей, координуючи свою діяльність із 

залученням працівників відділу освіти, охорони здоров'я, закладів охорони 

здоров’я, інспекторів районного відділу поліції, працюючи з сім’ями, які 

потрапили у складні життєві обставини, принесла позитивні результати. Так, 

упродовж звітного періоду: 

 

- протягом 2021 року за рішенням комісії  з питань захисту 

прав дитини, 11 дітей, які потрапили у складні життєві обставини взято на 

облік із 2 сімей знято з обліку служби у зв’язку з тим, що у родині 

налагодилися стосунки та умови проживання. 



 

Для здійснення превентивного впливу на батьків, які неналежно 

виконують батьківські обов’язки, проводяться систематичні перевірки умов 

утримання та виховання дітей у цих родинах. Зокрема обстежено 43 сім’ї, де 

батьки ухиляються від виконання батьківських обов’язків. За підсумками 

проведеної роботи 20 батьків попереджено, 10 осіб притягнуто до 

адміністративної відповідальності за порушення прав дітей.  

У разі порушення прав дітей, як крайні заходи впливу, вирішується 

питання: 

 про притягнення до адміністративної відповідальності батьків 

за неналежне виконання батьківських обов’язків (10 осіб притягнуто до 

відповідальності за ст. 184 КУпАП); 

 про доцільність позбавлення батьків батьківських прав 

(протягом 2021 року за рішенням Підгаєцького районного суду  батьків 

позбавлено батьківських прав/ відповідно 7 дітей позбавлені 

батьківського піклування); 

Так, як одним із основних завдань роботи служби у справах дітей по 

роботі з сім’ями, де батьки ухиляються від виконання своїх батьківських 

обов’язків та ведуть асоціальний спосіб життя, залишається збереження 

біологічної сім’ї, недопущення вилучення дітей з родини, відновлення її 

функціональної спроможності щодо виховання дітей.  

 

 
 

 

Спеціаліст І категорії служби  

у справах дітей, надання соціальної допомоги  

сім’ям з дітьми та молоді       Христина ПРОЦЬ    

 


