
Звіт про роботу 

Служби у справах дітей Оболонської районної в місті Києві  

державної адміністрації за 2014 рік 

 

З метою забезпечення реалізації прав дитини на охорону здоров'я, освіту, 

соціальний захист, сімейне виховання та всебічний розвиток, в районі працює Комісія з 

питань захисту прав дитини Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації. 

Протягом 2014 року службою у справах дітей було організовано та проведено 24 

засідання Комісії з питань захисту прав дитини, під час яких було розглянуто 461 питання 

захисту законних прав та інтересів дітей, з них: 206 щодо захисту житлових та майнових 

прав дітей, 19 про призначення опіки чи піклування, 3 про припинення опіки чи 

піклування, 22 щодо визначення місця проживання дитини, 42 щодо участі батька (матері) 

у вихованні дітей, 4 щодо зміни прізвища дитини, 59 про доцільність позбавлення одного з 

батьків батьківських прав, виїзд дитини за кордон без дозволу батька - 1, надання дозволу 

на обстеження у лікаря психіатра дитини, за заявою одного з батьків -3, надання дозволу 

на примусове відчуження майна право користування, або право власності, яким мають діти 

- 9, затверджено 96 індивідуальних планів. 

З метою виявлення бездоглядних дітей, службою у справах дітей, спільно з 

кримінальною міліцією у справах дітей, центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, 

управлінням освіти, протягом 2014 року проведено 27 рейдів «Діти вулиці» і 16 рейдів по 

комп’ютерних клубах та розважальних закладах, здійснено перевірку 40 комп'ютерних 

клубів.  

З метою захисту прав та інтересів дітей працівники Служби, протягом звітного 

періоду, взяли участь у розгляді 319 судових справ (485 засідань), з них: по 72 справах 

(96 засідань) щодо позбавлення батьків батьківських прав, по 1 справі (1 засідання) по 

відібранню дитини, без позбавлення батьківських прав, по 34 справах (44 засідань) щодо 

визначення місця проживання дитини, по 16 справах (21 засідань) – про усунення 

перешкод у спілкуванні з дитиною, по 10 справам (13 засідань) щодо надання дозволу на 

тимчасовий виїзд дитини за кордон з одним із батьків, по 28 кримінальним справам (77 

засідань), по 9 справах (9 засідань) щодо усиновлення дитини одним із батьків, по 4 

справах (4 засідання) усиновлення дітей подружжям, по 145 справах (220 засідань) справ 

щодо захисту житлових та майнових прав дітей (за позовом одного з батьків), установ та 

організацій.  

Крім того спеціалістами служби у справах дітей проводяться консультації громадян з 

питань соціально-правового захисту дітей під час особистого прийому. 

 Протягом 2014 року було проведено 124 консультацій з громадянами. 


