
КРЕМЕНЕЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

КРЕМЕНЕЦЬКА РАЙОННА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від _________________ 20__ року м. Кременець № __________

Про соціально-правовий захист
дітей району в умовах воєнного стану

Відповідно до законів України ,,Про місцеві державні адміністрації”, 
,,Про правовий режим воєнного стану”, указів Президента України 
від 24 лютого 2022 року № 64/2022 ,,Про введення воєнного стану в Україні” 
та №68/2022 ,,Про утворення військових адміністрацій”, від 6 лютого 2023 року 
№ 58/2023 ,,Про продовження строку дії воєнного стану в Україні, Порядку 
провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом 
прав     дитини,     затвердженого постановою     Кабінету     Міністрів України 
від 24 вересня 2008 року №866, Порядку забезпечення соціального захисту 
дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі дітей, які 
постраждали від жорстокого поводження, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 1 червня 2020 року №585, з метою 
забезпечення соціально-правового захисту дітей, реалізації їх прав на охорону 
здоров’я, освіту, соціальний захист та гармонійний розвиток, профілактики 
правопорушень та злочинності у дитячому середовищі:

1. Органам місцевого самоврядування Кременецького району у 
виконанні повноважень у сфері захисту прав дітей:

1) проаналізувати та розглянути на засіданнях виконавчих комітетів 
органів місцевого самоврядування питання стану виконання указів Президента 
України, постанов Кабінету Міністрів України, розпоряджень голів обласної та 
районної державних адміністрацій з питань соціально-правового захисту дітей, 
зокрема дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які 
опинилися у складних життєвих обставинах, запобігання соціальному сирітству 
та профілактики протиправних проявів у дитячому середовищі;
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2) забезпечити виявлення сімей з дітьми, які перебувають у складних 
життєвих обставинах через ухиляння батьків від виконання своїх обов’язків 
щодо догляду та виховання дитини; наявність у батьків тривалої хвороби, через 
яку вони не можуть виконувати належним чином батьківські обов’язки; 
виявлення насильства, жорстокого поводження з дитиною або існування 
реальної загрози його вчинення та здійснення соціального супроводу таких 
сімей, надання соціальних послуг відповідно до їх потреб;

3) забезпечити роботу єдиного електронного банку даних про дітей-сиріт 
та дітей, позбавлених батьківського піклування, і сім’ї потенційних 
усиновлювачів, опікунів,     піклувальників, прийомних     батьків, батьків-
вихователів;

4) забезпечити облік дітей, які залишились без батьківського піклування, 
дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування; дітей, які можуть 
бути усиновлені; дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 
які прибули з інших територій; усиновлених дітей, за умовами проживання 
та виховання яких здійснюється нагляд; дітей, які перебувають у складних 
життєвих обставинах; потенційних опікунів, піклувальників, прийомних 
батьків, батьків-вихователів; кандидатів в усиновлювачі; нерухомого майна 
дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування;

5) посилити взаємодію посадових осіб органів місцевого самоврядування, 
служб у справах дітей та фахівців із соціальної роботи з Кременецьким 
районним відділом поліції Головного управління Національної поліції в 
Тернопільській області з питань виявлення дітей, які потерпають від 
жорстокого поводження, а також яким загрожує небезпека їх життю і здоров’ю 
та здійснення захисту їх прав;

6)  посилити контроль за наданням соціальних послуг 
за місцем проживання дітей, з метою недопущення будь-яких форм насилля 
та експлуатації;

7) обстежити умови проживання та виховання внутрішньо переміщених 
дітей, виявити їх потреби та надати усі види допомог, всебічно сприяти у 
вирішенні питань їх соціального захисту;

8) посилити роботу із виявлення і надання статусу дитини, яка 
постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів.

2.  Службі у справах дітей районної військової адміністрації:
1) забезпечити надання організаційної та методичної підтримки з питань, 

що стосуються захисту законних прав та інтересів дітей працівникам 
територіальних громад району у компетенцію яких входить захист прав та 
інтересів дітей;

2) забезпечити роботу єдиного електронного банку даних про дітей-сиріт 
та дітей, позбавлених батьківського піклування і сім’ї потенційних 
усиновлювачів, опікунів,     піклувальників, прийомних     батьків, батьків-
вихователів.
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3. Виконавцям цього розпорядження про проведену роботу інформувати 
службу у справах дітей районної військової адміністрації щокварталу 
до 5 числа місяця, що настає за звітним періодом.

4. Службі у справах дітей районної військової адміністрації забезпечити 
координацію роботи та узагальнення матеріалів стосовно забезпечення 
соціально-правового захисту дітей і про стан виконання розпорядження 
інформувати районну військову адміністрацію щокварталу до 15 числа місяця, 
що настає за звітним періодом.

5. Контроль за виконанням розпорядження доручити заступнику голови 
районної військової адміністрації Аллі Злочевській.

Начальник військової адміністрації       Віталій КУДЛАК

Алла Злочевська 
Віталій Грушко 
Світлана Пилипчук 
Зоряна Павлюк 
Катерина Калітка


