
 

Бережанська міська рада  

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 08 грудня 2022 року м. Бережани № 665 

 

Про соціально-правовий захист дітей, 

батьки яких ухиляються від виконання 

батьківських обов’язків  

 

Відповідно до Сімейного Кодексу України, статті 34 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про органи і служби у 

справах дітей та спеціальні установи для дітей», «Порядку провадження 

органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини», 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року 

№866, заслухавши інформацію начальника  служби у справах дітей, надання 

соціальної допомоги сім’ям з дітьми та молоді Оксани Максимчак, з метою 

соціально-правового захисту дітей, батьки яких ухиляються від виконання 

батьківських обов’язків, керуючись підпунктом 4 пункту «б» статті 34, статтями 

52, 53, частиною шостою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», виконавчий комітет Бережанської міської ради, як орган опіки і 

піклування 

 

 

В И Р І Ш И В: 

 

1. Інформацію начальника служби у справах дітей, надання соціальної 

допомоги сім’ям з дітьми та молоді Оксани Максимчак взяти до відома. 

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

молоді Бережанської міської ради покращити співпрацю з комунальною 

установою «Бережанський центр надання соціальних послуг – 

ДОПОМОГА», щодо надання соціальних послуг дітям з сімей, в яких 

батьки ухиляються від виконання батьківських обов’язків.  

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Степана КУХАРУКА. 

 

 

Міський голова        Ростислав БОРТНИК 



Інформація 

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 здійснює свою діяльність відповідно до 

Положення, затвердженого рішенням сесії  Бережанської міської ради №9 від 

02.12.2017 року. Робота служби спрямована на виконання основних завдань, 

визначених даним Положенням, а саме: реалізація державної політики з питань 

захисту прав та інтересів дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, розвиток сімейних форм виховання, соціально-правовий захист 

дітей, батьки яких ухиляються від виконання батьківських обов’язків, 

запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, запобігання вчинення 

дітьми правопорушень та злочинів. 

Упродовж 2022 року працівниками служби проводилась 

робота щодо організації заходів соціального захисту дітей, батьки яких 

ухиляються від виконання батьківських обов’язків. На облік дітей, що 

опинилися у складних життєвих обставинах, було взято 18 дітей, знято з обліку 

11 дітей. Станом на 01.12.2022 на обліку дітей, що опинилися у складних 

обставина перебуває 52 дітей. З них 40 – зі-за ухиляння батьків від виконання 

батьківських обов’язків, 12 - у зв’язку з вчиненням психологічного насильства.  

Працівники служби у справах дітей спільно з працівниками поліції, ювенальної 

превенції регулярно проводять рейди-перевірки умов проживання дітей у сім’ях, 

де батьки ухиляються від виконання батьківських обов’язків чи зловживають 

спиртними напоями. З батьками регулярно проводяться профілактичні бесіди, 

проводиться роз’яснювальна робота, виносилися попередження. Працівники 

поліції складали акти про адміністративне правопорушення та притягнення до 

відповідальності. 

Двоє дітей вилучено з сім’ї, у зв’язку з загрозою життю та здоров’ю. З них 

одну дитину передано на виховання батькові, іншу дитину тимчасово 

влаштовано у сім’ю громадян та подано позов до суду про відібрання від матері 

без позбавлення  батьківських прав.  

Потребує покращення робота щодо співпраці з комунальною установою 

«Бережанський центр надання соціальних послуг – ДОПОМОГА», з метою 

налагодження роботи щодо надання соціального супроводу вказаних сімей. 

 

 

Начальник служби у справах дітей, 

надання соціальної допомоги сім’ям 

з дітьми та молоді     

Бережанської міської ради                                              Оксана МАКСИМЧАК 
 


