
 
УКРАЇНА 

КОМСОМОЛЬСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

ЗМІЇВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  
 

  РІШЕННЯ 
 

04 грудня 2018 року                                                                          № 358  
 

Про стан виконання заходів, організації 

роботи щодо соціального захисту дітей, 

запобіганню дитячій бездоглядності по 

Комсомольській селищній раді за 2018 рік 

 

 

 Заслухавши звіт про стан виконання заходів, організації роботи щодо 

соціального захисту дітей, запобіганню дитячій бездоглядності по 

Комсомольській селищній раді за 2018 рік заступника Комсомольського 

селищного голови Тимченко О.В., на виконання власних та делегованих 

повноважень, зазначених у підпункті 2 пункту «а» та підпункті 7 пункту «б» 

ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий 

комітет Комсомольської селищної ради  

 

В И Р І Ш И В: 

 

1. Звіт про стан виконання заходів, організації роботи щодо 

соціального захисту дітей, запобіганню дитячій бездоглядності по 

Комсомольській селищній раді за 2018 рік (додається) прийняти до 

відома. 
 

 

 

 

 

 

 

Комсомольський 

селищний голова                                                                              Д.М. Діхтяр 
 

 

 

 

 

 



   

Звіт 

про стан виконання заходів, організації роботи щодо соціального 

захисту дітей, запобіганню дитячій бездоглядності по Комсомольській 

селищній раді за 2018 рік 

 
Всього на території Комсомольської селищної ради проживають 2710 дітей (за 

даними медичних закладів), у тому числі: 

✓ смт. Слобожанське   2373 дітей; 

✓ сел. Донець    277  дитина; 

✓ сел. Благодатне    60   дітей, 

у тому числі за віковою категорією: 

✓ від 0 до 6 років –  949  дитини; 

✓ від 7 до 14 років –    1379   дітей; 

✓ підлітків (15-17 років) –  382 дітей, 

в тому числі 44 дитини тимчасово переміщені із зони АТО. 

За 2018 рік народилося 105 дітей, померло 4. 

На території Комсомольської селищної ради працюють п’ять навчальних закладів у 

яких навчається 1870 учнів. 

Позакласною роботою охоплені 1085 учнів. 

Також працюють п’ять дошкільних навчальних закладів, їх відвідує 608 дітей. 

Зменшена плата за харчування в дошкільних навчальних закладах 15 багатодітним 

сім’ям на 50%  та 3 малозабезпечені сім’ї  звільнені від плати повністю. 

Робота по запобіганню дитячої бездоглядності проводиться на належному рівні. На 

території  Комсомольської селищної ради створена достатня мережа закладів культури та 

спорту, де діти можуть реалізувати свої здібності та таланти, так в: 

✓ Слобожанському Палаці культури – займається 395 дітей (де створено 36 

колективів та гуртка); 

✓ Слобожанській музичній школі – 165 учнів (створено 6 класів); 

✓ дитячо – юнацькій спортивній школі смт. Комсомольське – 178 дітей (створено 4 

секції); 

✓ Зміївській дитячо-юнацькій спортивній школі – 208 дітей (створено 3 секції). 

У 2018 році для дітей були проведені: змагання спортивно-бальних танців «Кубок 

віденського вальсу», танцювальний фестиваль-конкурс «Чарівні блискавки», конкурс 

серед дітей виконавців естрадної пісні «Зоряний дощ». До міжнародного дня захисту дітей 

були проведені святкові заходи, а до Дня селища було проведено свято Морозива. Також 

відбулись ювілейні заходи до 20-ти річчя ансамблю естрадної пісні «Ластівка», дитяче 

свято «Осінні посмішки» та багато інших заходів, конкурсів, фестивалів. Також 

Комсомольська селищна рада виділяла кошти в сумі – 28 тис. грн. на транспортні витрати 

для участі дітей в обласних та міжнародних конкурсах.  

По Програмі розвитку фізичної культури та спорту Комсомольської селищної ради 

на 2018 рік були виділені кошти дитячо – юнацькій спортивній школі смт. Слобожанське 

для проведення дитячих спортивних змагань у сумі 44 тис. грн. та ГО «Зміївська районна 

спортивна організація Самбо» у сумі 184,4 тис. грн. 

Селищною радою ведеться облік дітей, які перебувають в складних та надзвичайних 

умовах:  

✓ дітей - сиріт та позбавлених батьківського піклування - 17 дітей з них:  

- в сім’ях опікунів виховується 14 дітей; 

- у дитячому будинку сімейного типу та прийомній сім’ї виховується 2 

дитини; 

- в державних дитячих закладах – 1 дитина; 



✓ 14 сімей, які опинилися у складних життєвих умовах в них виховується 29 

дітей. 

Під соціальним супроводом та обліком у фахівця із соціальної роботи Зміївського 

районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді знаходиться 26 сімей, в яких 

виховується 49 дітей.  

Умови проживання та виховання таких дітей відображаються в актах, спеціалістами 

селищної ради щорічно обстежується житло, яке закріплене за дітьми - сиротами та 

позбавленими батьківського піклування. 4 особи з числа дітей позбавлених батьківського 

піклування перебувають на квартирному обліку. 1 особа з числа дітей позбавлені 

батьківського піклування у 2018р. була забезпечена житлом. У 2018 році Зміївською РДА 

до комунальної власності територіальної громади селищної ради було передано 2 

квартири під соціальне житло для дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського 

піклування. У селищній раді відсутня черга на отримання соціального житла. 1 квартира 

за клопотанням Зміївської районної державної адміністрації була виділена особі з числа 

позбавлених батьківського піклування з с. Соколово. У іншій квартирі на даний час 

здійснюється ремонт. 

За даними управління соціального захисту населення соціальну допомогу 

отримують: 

✓ 115 одиноких матерів, в яких виховується 142 дитини,  

✓  36  сімей отримує соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям.  

Крім того, на обліку в управлінні соціального захисту населення перебувають: 

✓ 39  багатодітних родин, в яких виховується  118  дітей; 

✓ 46 дітей мають інвалідність. 

На сьогодні у Зміївському НВК №1 навчаються 9 осіб. 

До адміністративного стягнення за несвоєчасну реєстрацію місця проживання 

дитини  було притягнуто 63  особи. 

Робота з попередження  бездоглядності, злочинності та правопорушень серед 

неповнолітніх, влаштування дітей і підлітків в заклади, охорона їх прав та інтересів, 

проведення виховної роботи покладено на громадську комісію з питань захисту прав 

дитини. За 2018 рік було проведено 3 засідання громадської комісії з питань захисту прав 

дитини. 

 

 

 

 

Заступник  

Комсомольського селищного голови О.В. Тимченко 

 

 


