
 

 

 

КОНОТОПСЬКА МІСЬКА РАДА  

ШОСТЕ СКЛИКАННЯ 

ТРИНАДЦЯТА СЕСІЯ  

 

Р І Ш Е Н Н Я  

від 26 жовтня 2011 року 

 

Про затвердження Положення  

про службу міської ради у справах дітей 

 

 

 

Відповідно до пункту 4, статті 54 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”,  

  

міська рада в и р і ш и л а : 

 

 1.Затвердити Положення про службу міської ради у справах дітей 

(додається). 

 2.Положення про службу міської ради у справах дітей, затверджене 

рішенням міської ради від 29 серпня 2007 року (18 сесія 5 скликання) «Про 

перейменування служби міської ради у справах неповнолітніх та затвердження 

Положення про службу міської ради у справах дітей» визнати таким, що 

втратило чинність.   

 

 

 

 

Міський голова         В.І.Дзед 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Додаток 

до рішення міської ради 6 
скликання (13 сесія) від 
26 жовтня  2011 року 

 

 

 

Положення  

про службу міської ради у справах дітей 

 

1. Загальні положення 

 

1.1.Служба міської ради у справах дітей (далі-служба) є структурним 
підрозділом виконавчого комітету міської ради.  

1.2.Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в 

Україні” служба утворюється міською радою, яка затверджує структуру, 

чисельність працівників та витрати на її утримання.  

Положення про службу затверджується міською радою. 

1.3.Працівники служби повинні мати повну вищу освіту. 

1.4.Служба підзвітна, підконтрольна міській раді, виконавчому комітету, 

міському голові, заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради  згідно з розподілом обов’язків. 

1.5.Служба 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   Мінсім'ямолодьспорту, 
розпорядженнями голови обласної держадміністрації,  наказами служби у 
справах дітей обласної державної адміністрації, рішеннями міської ради, її 

виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, цим положенням та 
іншими нормативними актами. 

 

2.Завдання служби 

2.1.Реалізація на території м.Конотоп державної політики в сфері 

соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та 

безпритульності, вчинення дітьми правопорушень. 

2.2. Розроблення і здійснення самостійно або разом з відповідними 

органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, 

підприємствами, установами та організацій усіх форм власності, громадськими 

організаціями заходів щодо захисту прав, свобод і законних інтересів дітей.  

2.3. Координація зусиль місцевих органів виконавчої влади і органів 

місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм 

власності, громадських організацій у вирішенні питань соціального 

і правового захисту дітей та організації роботи із  запобігання  дитячій  

бездоглядності  та безпритульності. 



2.4.Забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення  

опіки  та  піклування  над дітьми,  їх усиновлення,  влаштування в дитячі 

будинки сімейного типу, прийомні сім'ї. 

2.5.Здійснення контролю за умовами утримання і виховання дітей у 

закладах для дітей-сиріт та дітей, поз6авлених батьківського піклування, 

спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей усіх форм 

власності. 

2.6.Ведення державної статистики щодо дітей відповідно до 

законодавства України. 
 

2.7.Ведення Єдиного електронного банку даних про дітей, які опинились 

у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, про сім’ї потенційних усиновителів, опікунів, 

піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів. 

2.8.Надання органам виконавчої влади, органам місцевого 

самоврядування, підприємствам, установам, організаціям усіх форм власності, 

громадським організаціям, громадянам практичної та методичної допомоги, 

консультацій з питань соціального захисту дітей. 

2.9.Підтримка системи управління якістю з метою задоволення потреб 

територіальної громади міста. 

 

3.Функції служби 

3.1.Організовує, розробляє і здійснює самостійно або разом з 

відповідними органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, 

підприємствами, установами, організаціями заходів, спрямованих на 

забезпечення прав, свобод, законних інтересів дітей, поліпшення їх становища,  

фізичного, інтелектуального і духовного розвитку, запобігання бездоглядності і 

правопорушень серед них на території міста. 

3.2.Надає місцевим органам виконавчої влади і органам місцевого 

самоврядування, підприємствам, установам та організаціям, громадянам у 

межах своєї компетенції практичну та методичну допомогу, консультації з 

питань соціального захисту дітей.  

3.3.Здійснює контроль за умовами утримання і виховання дітей у 

спеціальних установах для дітей, за організацією виховної роботи в навчальних 

закладах і за місцем проживання. 

3.4.Готує пропозиції до місцевих програм, планів і прогнозів в частині 

соціального захисту, забезпечення прав, свобод і законних інтересів дітей та 

запобіганню вчиненню ними правопорушень.   

3.5.Забезпечує в межах своїх повноважень здійснення контролю за 

додержанням законодавства щодо соціального захисту дітей і запобігання 

вчиненню дітьми правопорушень. 

3.6.Здійснює контроль за умовами утримання і виховання  дітей-сиріт    

та    дітей,    позбавлених батьківського   піклування,  у  сім'ях  опікунів,  

піклувальників, дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім'ях. 



3.7.Забезпечує проведення в межах своєї компетенції через засоби масової 

інформації інформаційно-роз’яснювальної роботи. 

3.8.Розробляє пропозиції щодо бюджетних асигнувань цільових програм 

соціального захисту дітей. 

3.9.Забезпечує разом з іншими структурними підрозділами виконавчих 

органів ради, кримінальної міліції у справах дітей заходів щодо соціального 

захисту дітей та профілактики правопорушень серед них.  

3.10.Готує і в установленому порядку подає статистичну звітність щодо 

дітей, про їх соціальний і правовий захист. 
3.11.Веде Єдиний електронний банк даних про дітей, які опинились у 

складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, переданих на виховання та спільне проживання у дитячі будинки 

сімейного типу та прийомні сім’ї. 

3.12.Вирішує питання влаштування дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування до сімейних форм виховання, інтернатних закладів, 

вживає заходів до захисту особистих і майнових прав даної категорії дітей. 
 

3.13.Оформляє документи на усиновлення та влаштування до інших форм 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 

3.14.Готує висновок про можливість утворення прийомної сім'ї та 

дитячого будинку сімейного типу за результатами проходження курсу 

підготовки кандидатів у прийомні  батьки і рекомендації обласного центру 

соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. 

3.15.Здійснює контроль за виконанням договору про влаштування дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування до прийомних сімей, 

дитячих будинків сімейного типу на виховання та спільне проживання. 

3.16.Готує звіт про стан виховання, утримання і розвитку дітей у 

прийомних сім'ях та дитячих будинках сімейного типу на основі інформації, що 

надається соціальним працівником, який здійснює соціальне супроводження 

родини, вихователем дошкільного навчального закладу або класним керівником 

загальноосвітнього закладу, де навчається дитина, дільничним лікарем-

педіатром, дільничним інспектором місцевого відділку міліції.  

3.17.Надає допомогу кандидатам в опікуни, у прийомні батьки, у 

вихователі дитячого будинку сімейного типу,  в підборі дітей та налагодженні 

контактів з ними. 

3.18.Розглядає в установленому порядку звернення громадян. 

3.19.Здійснює інші функції, які випливають з покладених на неї  

завдань, відповідно до законодавства. 

 

4. Права служби 

  4.Служба має право: 

4.1.Приймати з питань, що належать до її компетенції, рішення, які є, 

обов'язковими   для    виконання      органами      виконавчої  влади, 

підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності, 

посадовими особами та громадянами. Рішення служби надсилаються до 



підприємств, установ та організацій усіх форм власності посадові особи яких у 

визначений службою термін повідомляють про    заходи,    вжиті  на  виконання  

прийнятих  нею  рішень. 

4.2.Звертатися у разі порушення прав та законних інтересів дітей з 
питань надання їм допомоги до відповідних органів виконавчої влади, органів 
місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм 
власності. 

4.3.Проводити роботу серед дітей з метою запобігання 

правопорушенням. 

4.4.Порушувати перед органами виконавчої влади та органами 

місцевого самоврядування питання про направлення до спеціальних установ 

для дітей, навчальних закладів (незалежно від форми власності) дітей, які 

опинились у складних життєвих обставинах, неодноразово самовільно 

залишали сім'ю та навчальні заклади. 

 4.5.Забезпечувати влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, у дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї, 

передачу під опіку, піклування, на усиновлення. 

4.6.Перевіряти стан роботи із соціально-правового захисту дітей у 

закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 

спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей незалежно 

від форми власності, стан виховної роботи з дітьми у навчальних закладах, 

за місцем проживання, а також у разі необхідності - умови роботи 

працівників молодше 18 років на підприємствах, в установах та 

організаціях незалежно від форми власності. 

4.7.Представляти у разі необхідності інтереси дітей в судах, у їх 

відносинах з підприємствами, установами та організаціями незалежно від 

форми власності. 

4.8.Запрошувати для бесіди батьків або опікунів, піклувальників, 

посадових осіб з метою з’ясування причин, які призвели до порушення прав 

дітей, бездоглядності, вчинення правопорушень, вживати заходів щодо їх 

усунення. 
 

4.9.Погоджувати звільнення працівників молодше 18 років за 

ініціативою власника підприємства, установи та організації незалежно від 

форми власності або уповноваженого ним органу та відрахування дітей із 

навчальних закладів. 

4.10.Порушувати перед органами виконавчої влади та органами 

місцевого самоврядування питання про накладення дисциплінарних стягнень на 

посадових осіб у разі невиконання ними рішень, прийнятих службою. 

4.11.Визначати потребу міста в утворенні спеціальних установ і закладів 

соціального захисту для дітей. 

4.12.Розробляти і реалізовувати власні та підтримувати громадські 

програми соціального спрямування з метою забезпечення захисту прав, свобод і 

законних інтересів дітей. 



4.13.Скликати в  установленому  порядку  наради,  конференції,  

семінари з питань, що належать до її компетенції. 

4.14.Відвідувати дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, 

перебувають на обліку в службі, за місцем їх проживання, навчання і роботи; 

вживати заходів для соціального захисту дітей. 

 

5. Організація роботи служби 

5.1.Службу очолює завідувач, а у разі його відсутності, обов’язки 

завідувача виконує завідувач сектору опіки та піклування служби.  

Служба утримується за рахунок коштів міського бюджету.  
5.2.Завідувач і працівники служби призначаються на посаду та 

звільняються міським головою. 

5.3.Службові обов’язки працівників служби визначаються посадовими 

інструкціями, що затверджуються міським головою. 

5.4.Організація роботи служби здійснюється згідно з планами 

(щотижневими, місячними, річними), які погоджуються заступником міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради згідно з розподілом 

обов’язків. 

5.5.Діловодство служби ведеться згідно з номенклатурою справ служби. 

5.6.При виконанні покладених на неї функцій служба взаємодіє з 

відповідними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, 

підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, 

громадськими організаціями.  

5.7.Вирішення питань, пов'язаних з усиновленням, влаштуванням  

дітей-сиріт та дітей,  позбавлених батьківського  піклування,  під  

опіку,  піклування,  до дитячих будинків сімейного типу, прийомних  

сімей покладається на сектор опіки та піклування служби. 

5.8.Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції 

служби, в ній може утворюватися колегія у складі завідувача служби (голова 

колегії), спеціалістів служби, керівників інших структурних підрозділів міської 

ради, органів внутрішніх справ, центру соціальних служб для сім'ї, дітей та 

молоді, представників підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян та 

благодійних організацій. Склад колегії затверджується міським головою за 

поданням завідувача служби. 
5.9.Для розгляду  наукових  рекомендацій  і  пропозицій  щодо  

поліпшення  діяльності та вирішення інших питань у службі можуть 

утворюватися наукові та координаційні ради і комісії. 

Склад цих рад і комісій та положення  про  них  затверджує  

завідувач служби. 

5.10.Служба працює відповідно до системи  ДСТУ ISO 9001:2009. 

 

6. Організаційно-правовий статус завідувача служби 

6.1.Завідувач служби здійснює керівництво діяльністю служби, несе 

персональну відповідальність за виконання покладених на неї завдань. Видає в 

межах своєї компетенції накази, організує та контролює їх виконання. 



6.2.Повинен знати Конституцію України, акти законодавства, нормативні 

документи, що стосуються служби в органах місцевого самоврядування, 

державної служби; акти Президента України, Кабінету Міністрів України, 

органів виконавчої влади вищого рівня, що  регулюють роботу служби; 

інструкцію з діловодства, правила ділового етикету, правила внутрішнього 

трудового розпорядку та  норми охорони праці і протипожежного захисту, 

основні  принципи роботи на комп’ютері та відповідні програмні засоби. 

6.3.Організовує роботу служби щодо виконання покладених на службу 

завдань, систематично проводить планові наради, результатом яких є звіт про 

виконану роботу (за тиждень, за місяць, за рік).  

6.4.Вносить на розгляд заступнику міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради  згідно з розподілом обов’язків пропозиції щодо 

оптимальної структури та штатного розпису служби. 

6.5.Розробляє і вносить на затвердження міському голові посадові 

інструкції працівників служби. 

6.6.Забезпечує виконання плану роботи міської ради та виконавчого 

комітету з питань, що стосуються служби, доручень керівництва, плану роботи 

служби. 

6.7.Організовує роботу у службі щодо ведення діловодства, розгляду 

звернень громадян та процесу системи управління якістю. 

6.8.Організовує разом з відділом організаційної та кадрової роботи 

міської ради роботу з добору та розстановки кадрів, підвищення кваліфікації, 

координує роботу з формування кадрового резерву служби, бере участь у 

проведенні атестації, щорічній оцінці працівників служби. 

6.9.Подає письмові пропозиції щодо планів навчань та підвищення 

кваліфікації посадових осіб служби. 

6.10.В установленому порядку вносить подання про присвоєння рангів 

посадової особи місцевого самоврядування та заохочення працівників служби, 

накладання дисциплінарних стягнень, погоджує надання їм відпусток. 

6.11.Розробляє і здійснює заходи щодо поліпшення організації та 

підвищення ефективності роботи служби. 

6.12.Координує взаємодію служби з іншими структурними підрозділами 

міської ради. 

6.13.Бере участь у засіданнях міської ради, виконавчого комітету, 

нарадах, семінарах з питань компетенції служби, доводить позицію служби з 

питань, що розглядаються. 

6.14.Бере участь у розробці нормативно-правових актів. 

6.15.Представляє службу у державних установах та громадських 

організаціях з питань, віднесених до його компетенції. 

6.16.Завідувач служби може виконувати також інші обов’язки, покладені 

на нього міським головою чи заступником міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради  згідно з розподілом обов’язків. 

 

7.Кваліфікаційні вимоги до завідувача служби 
7.1.Вища гуманітарна освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, 



спеціаліста.  

7.2.Стаж роботи за фахом на державній службі чи в органах місцевого  

самоврядування не менш 3-х років. 

 

8. Відповідальність завідувача служби 

8.1.Завідувач служби несе персональну відповідальність за своєчасне і 

якісне виконання  завдань, функцій служби,  передбачених цим Положенням. 

8.2.Несе відповідальність за недотримання Положення про службу, 

бездіяльність або невиконання наданих прав; порушення правил внутрішнього 

розпорядку та трудової дисципліни, норм етики поведінки посадової особи 

органів місцевого самоврядування та обмежень, пов’язаних з прийняттям на  

службу в органи місцевого самоврядування та її проходженням. 

8.3.У разі неналежного виконання своїх обов’язків несе матеріальну, 

дисциплінарну відповідальність згідно Закону України «Про службу в органах 

місцевого самоврядування».  

  

  

Секретар міської ради                                                     М.О.Башкиров 

 
 


