
П О Л О Ж Е Н Н Я 
про сектор у справах дітей  

виконавчого комітету Вишневої міської ради 
 

1.Загальні положення 
 

1.1.Сектор у справах дітей Виконавчого комітету Вишневої міської ради (далі - Сектор) 
утворюється за рішенням Вишневої міської ради та є структурним підрозділом Виконавчого 
комітету Вишневої міської ради. 
 

Сектор підзвітний та підконтрольний міській раді, підпорядковується міському голові, 
Виконавчому комітету Вишневої міської ради. Координує та спрямовує роботу Сектору 
заступник міського голови згідно розподілу функціональних обов’язків.  
 

1.2.Сектор у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також 
указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно 
до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами 
Мінсоцполітики, розпорядженнями голови обласної держадміністрації, наказами начальника 
служби у справах дітей обласної держадміністрації, нормативно-правовими актами Вишневої 
міської ради. 
 

2.Основні завдання Сектору у справах дітей 
 

2.1.Основними завданнями Сектору є: 
 

2.1.1.Реалізація на території Вишневої міської ради державної політики з питань 
соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню 
дітьми правопорушень. 
 

2.1.2.Розроблення і здійснення самостійно або разом з іншими структурними 
підрозділами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування,  підприємствами, 
установами та організаціями усіх форм власності,  громадськими організаціями заходів щодо 
захисту прав, свобод і законних інтересів дітей.  
 

2.1.3.Координація зусиль структурних підрозділів Виконавчого комітету Вишневої 
міської ради, органу місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм 
власності у вирішенні  питань соціального захисту дітей та організації роботи із запобігання 
дитячій бездоглядності та безпритульності. 
 

2.1.4.Ведення обліку дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт 
та дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлених, влаштованих  
до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та соціально-реабілітаційних центрів. 
 

2.1.5.Надання підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності, 
громадським організаціям, громадянам практичної та методичної допомоги, консультацій  
з питань соціального захисту дітей, запобігання вчиненню дітьми правопорушень. 
 

2.1.6.Внесення в установленому порядку пропозицій щодо впровадження прогресивних 
методів реалізації державної політики у сфері соціального захисту дітей та сім'ї. 
 

2.1.7.Визначення пріоритетних напрямів поліпшення на території м.Вишневе та 
с.Крюківщина становища дітей, їх соціального захисту, сприяння фізичному, духовному та 
інтелектуальному розвиткові, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, 
вчиненню дітьми правопорушень.  
 

2.2.Сектор у справах дітей відповідно до покладених на нього завдань: 
 



2.2.1.Організовує розроблення і здійснення на території Вишневої міської ради  заходів, 
спрямованих на поліпшення становища дітей, їх фізичного, інтелектуального і духовного 
розвитку, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, запобігання вчиненню 
дітьми правопорушень. 
 

2.2.2.Надає підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності, 
громадським організаціям, громадянам у межах своїх повноважень практичну, методичну та 
консультаційну допомогу у вирішенні питань щодо соціального захисту дітей та запобігання 
вчиненню ними правопорушень. 
 

2.2.3.Готує пропозиції щодо розроблення міських програм та заходів, спрямованих на 
реалізацію державної політики у сфері соціального захисту, соціальної підтримки та надання 
соціальних послуг дітям, зокрема, дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського 
піклування, сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах; з питань поліпшення 
становища сімей, у тому числі сімей з дітьми, багатодітних та молодих сімей, оздоровлення та 
відпочинку дітей, попередження насильства в сім’ї, забезпечення рівних прав і можливостей 
чоловіків та жінок та демографічного розвитку. 
 

2.2.4.Інформує населення міста через засоби масової інформації про проблеми у сфері 
віднесеній до компетенції Сектору. 
 

2.2.5.Вивчає, узагальнює та аналізує об'єктивні дані щодо стану соціального захисту, 
соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, зокрема, дітям-сиротам та дітям, 
позбавленим батьківського піклування, сім’ям, які перебувають у складних життєвих 
обставинах; з питань поліпшення становища сімей, у тому числі сімей з дітьми, багатодітних 
та молодих сімей, оздоровлення та відпочинку дітей, попередження насильства в сім’ї, 
забезпечення рівних прав і можливостей чоловіків та жінок, протидії торгівлі людьми та 
демографічної кризи у місті. 
 

2.2.6.Забезпечує у межах своїх повноважень здійснення контролю за додержанням 
законодавства щодо соціального захисту дітей і запобігання вчиненню ними правопорушень; 
 

2.2.7.Приймає участь разом з іншими територіальними підрозділами органів 
національної поліції України заходи щодо соціального захисту дітей, виявлення причин, що 
зумовлюють дитячу бездоглядність та безпритульність, запобігання вчиненню ними 
правопорушень. 
 

2.2.8.Розробляє і подає на розгляд міської ради пропозиції стосовно бюджетних 
асигнувань на виконання програм і здійснення заходів щодо реалізації державної політики  
з питань дітей, спрямованої на подолання дитячої бездоглядності та безпритульності. 
 

2.2.9.Інформує дитину, яка постраждала від домашнього насильства, її батьків, інших 
законних представників, якщо вони не є кривдниками дитини, а також дитину, яка вчинила 
домашнє насильство у будь-якій формі, її батьків, інших законних представників про права 
дитини, заходи та послуги, якими вони можуть скористатися. 
 

2.2.10.Готує акт обстеження умов проживання дитини та опис її майна, а також акт 
обстеження житлово-побутових умов потенційного опікуна, піклувальника. 
 

2.2.11.Проводить перевірку умов проживання і виховання дітей у сім'ях опікунів, 
піклувальників за окремо складеним графіком, але не рідше одного разу на рік, крім першої 
перевірки, яка проводиться через три місяці після встановлення опіки та піклування. 
 

2.2.12.Бере участь у процесі вибуття дітей із закладів для дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування та закладів соціального захисту для дітей у сім'ї 



усиновлювачів, опікунів, піклувальників, до дитячих будинків сімейного типу, прийомних 
сімей. 
 

2.2.13.Готує та подає в установленому порядку статистичну звітність. 
 

2.2.14.Розглядає в установленому порядку звернення громадян. 
 

2.2.15.Проводить інформаційно-роз'яснювальну роботу з питань, що належать до її 
компетенції, через засоби масової інформації. 
 

2.2.16.Здійснює інші функції, які випливають з покладених на неї завдань, відповідно 
до законодавства. 
 

3.Права Сектору у справах дітей 
 

3.1.Сектор у справах дітей має право: 
 

3.1.1.Приймати рішення з питань, що належать до його компетенції, які є обов'язковими 
для виконання органом виконавчої влади, органом місцевого самоврядування, 
підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, посадовими особами, 
громадянами. 
 

3.1.2.Отримувати повідомлення від місцевих органів виконавчої влади і органів 
місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності, 
посадових осіб про заходи, вжиті на виконання прийнятих нею рішень. 
 

3.1.3.Отримувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів 
Виконавчого комітету Вишневої міської ради та державних органів виконавчої влади, 
відповідних органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм 
власності інформацію, документи та інші матеріали з питань, що належать до її компетенції, а 
від місцевих органів державної статистики - статистичні дані, необхідні для виконання 
покладених на неї завдань. 
 

3.1.4.Звертатися до підприємств, установ та організацій усіх форм власності у разі 
порушення прав та інтересів дітей. 
 

3.1.5.Проводити роботу серед дітей з метою запобігання вчиненню правопорушень. 
 

3.1.6.Сприяти влаштовуванню дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, у дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї, передавати під опіку, піклування, 
на усиновлення. 
 

3.1.7.Вести справи з опіки, піклування над дітьми та усиновлення дітей. 
 

3.1.8.Запрошувати для бесіди батьків або опікунів, піклувальників, посадових осіб  
з метою з'ясування причин та умов, які призвели до порушення прав дітей, бездоглядності та 
безпритульності, вчинення правопорушень, і вживати заходів до усунення таких причин. 
 

3.1.9.Проводити особистий прийом дітей, а також їх батьків, опікунів чи 
піклувальників, розглядати їх скарги та заяви з питань, що належать до його компетенції. 
 

3.1.10.Підтримувати громадські програми соціального спрямування з метою 
забезпечення захисту прав, свобод і законних інтересів дітей. 
 

3.1.11.Відвідувати дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, перебувають 
на обліку в службі, за місцем їх проживання, навчання і роботи; вживати заходів для 
соціального захисту дітей. 
 



3.1.12.Скликати наради, круглі столи, прес-конференції тощо з питань, що належать до 
його компетенції. 
 

4.Структура Сектору 
 

4.1.Сектор очолює завідувач, який призначається на посаду і звільняється з посади 
міським головою за погодженням із заступником голови. 
 

4.2.Завідувач та працівник Сектору призначаються на посаду і звільняються з посади 
міським головою в порядку, визначеному нормативними документами. 
 

4.3.Матеріально-технічне забезпечення Сектору здійснює Виконавчий комітет 
Вишневої міської ради. 
 

5.Повноваження завідувача сектору 
 

5.1.Завідувач Сектору: 
 

5.1.1.Здійснює керівництво діяльністю Сектором, несе персональну відповідальність за 
виконання покладених на нього завдань. 
 
 
 
 
 
 
 

6.Внесення змін та доповнень до положення 
 

6.1.Внесення змін до Положення Сектору та затвердження Положення в новій редакції 
приймається за рішенням Вишневої міської ради.  
 

7.Припинення діяльності сектору 
 

7.1.Припинення діяльності Сектору здійснюється шляхом ліквідації або реорганізації 
(злиття, поділу, приєднання або перетворення) за рішенням Вишневої міської ради, в межах 
вимог чинного законодавства України. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Міський голова          І.В.Діков 
 
 


