
РІШЕННЯ 

Г Про затвердження нової редакції "ПоложеНIIЯ про І 
службу У справах дітей Броварської міської радн", 

структури служби у справах дітей 

та внесення змін у рішення Броварської міської ради 

від 14.04.2005 N!! 705-33-04 «Про затвердження 
положень про структурні підрозділи служби у 

справах неповнолітніх Броварської міської ради», 
від 26.07.07 N!! 393-24-04 «ІІро затвердження 

положення та штатного розпису соціально-реабілітаційного 
центру «Любисток» служби у справах неповнолітніх 

Броварської міської ради» та від 28.-12.2006 N!! 199-14-05 «ІІро 
затвердження програми запобігання дитячій безпритульності і 

бездоглядності на 2006-2010 роки» 

На виконання Законів України «Про органи і служби у справах дітей та 
спеціальні установи для дітей», «Про забезпечення організаційно-праВОВі ІХ 
умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування», постанови Кабінету Міністрів України від 26.06.2007 Н! 872 
<<Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів У країни», 
керуючись пунктом 4 статті 54 Закону України "Про місцеве самоврядування 
в Украіні" та враховуючи рекомендації постійних комісій з гуманітаРНIІХ 
питань та з питань соціально-економічного та культурного розвитку, 
бюджету, фінансів і цін, міська рада 

ВИРІШИЛА: 
.~ 

\"а * ~~ 
1. Затвердити нову редакцію "Положення ~ 'N-ев~ах дітей 

Броварської міської ради" (додаток Н!!1). ~~иIIl·~~~~. \'t,; • І. • (Q. ; IH~-' '-D)~ '" . f. 
2. Затвердити структуру служби у справ :.'\ . а \cь~ ~ міської 

ради (додаток Х!! 2). \ ~ С і . :/1... .. 
3. Визнати таким, що втратили ЧИННІСТЬ \:І арщр~ы1 МІСЬКОІ 

ради від 03 JПQтого 2005р. Х!! 644-31-04 «Про З8: ~e.fМ ої редакції 
<<Положення про службу У справах неповнолітніх ~po ІСЬКОЇ рад" та 
структури служби у справах неповнолітніх» та рішення Броварської Micь~oї 
ради від 08 BepeCНJI 2005р. Х!! 802-37-04 ''Про внесення змін до рішення 
Броварської міської ради від 03.02.2005 Х!! 644-31-04 <<Про затвердження 

. i.j :.... '. 
:. . • .. І.: ~ ~ f • 
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H~Boi ~еда1Щіі «ПоложеННJI про службу у справах неповнолітніх Броварської 
МІСЬКОІ ради» та структури служби у справах неповнолітніх». 

4. у назві та тексті пункту 4 рішення Броварської міської ради від 
14.04.2005 N!! 705-33-04 «Про затвердження положень про структурні 
підрозділи служби у справах неповнолітніх Броварської міської ради» і 
положенні про центр опіки дитини служби у справах неповнолітніх 
Броварської міської ради, затвердженого зазначеним рішенням, слово 
"неповнолітніх" в усіх відмінках і формах числа замінити словом "дітей" у 
відповідному відмінку і числі. 

5. У назві та тексті рішення Броварської міської ради від 26.07.2007 
N!! 393-24-05 «Про затвердження положення та штатного розпису соціально
реабілітаційного центру «Любистою) служби у справах неповнолітніх 
Броварської міської ради і положенні про соціально-психологічний центр 
«Любисток» служби у справах неповнолітніх Броварської міської ради, 
затвердженого зазначеним рішенням, слово "неповнолітніх" в усіх відмінках 
і формах числа замінити словом "дітей" у відпов· 11· ку і числі. 

6. у тексті рішеННJI Броварської . WS g*. 28.12.2006 
N!! 199-14-05 «Про затверджеННJI пр . • дитячій 
безпритульності і бездоглядності на 2006-20 ID ~~Я о апобігання 
дитячій безпритульності і бездоглядності н ~в 6- ~.. о t:r твердженої 
зазначеним рішенням, слово "неповнолітніх" Ф. jдMl J' ормВ]' числа 
замінити словом "дітей" у відповідному відмі .ислі. .IО~;t;qі1/-0S. ".Р-. ~8 '7. Контроль за виконанням цього рlше на заступника 

міського голови Шестопал л.п. 

Міський голова В.О.Антоненко 

м.Бровари 

від f!ott~ 2007р. 
N! - -O:J:".. 



ПодаНІІЯ: 

Начальник служби у справах 

неповнолітніх 

Погоджено: 

Секретар міської ради 

Заступник міського голови 

Виконуюча обов'язки начальника 

юридичного відділу-

головний спеціаліст 

Начальник фінансового управління 

~ачальник загального відділу 

_......Jr/J~~~ __ Л.М.Виногрa,r 

+-:iRI:..------- І.В.Сапожко 

_~......-=--r----А.В.Баба-МіР30 

~ А.М.3enеиCLlt 

.I.ГнатюК 

Голова комісії з гуманітарних nит"",,,,"~'::':::=:::_::::"_~~~~~~~ ___ А.В.КривоuОС 

Голова ~OMicii з питань соціально
е1(ОНОМ1ЧИО~О та КУльтурного розвитку 
бюджету, фІнансів і цін . ' 

-_--..иiНAl~_А.В.БулКа 



ДодатокNg 1 
до рішення 
Броварської міської ради 

від" LL" r-l 2007р. 
Ng УаіР - _-OJ-

ПОЛОЖЕННЯ 

про службу У справах дітей Броварської міської ради 



1. Служба у справах дітей Брав ... .. 
виконавчим органом міської ради аРС:КОІ МІСЬКОІ ради ~алі - служба) є 
соціального захисту дітей. ' нфа. якии покладається ЗДІйсненНJI функцій 

І про 1Лактики правопор безпосереднє ведення справ та . . ушень серед них, 
Дітей позбавлених б . координаЦІЯ ДІяльності стосовно дітей-сиріт та 

, аТЬКІВСЬКОГО ПІклування. 

Служба утв?рю.ється рішенням міської ради. 
. Служба ПІД~~lтна та підконтрольна Броварській міській раді, 

ПІДпорядковується 11 виконавчому комітету, міському голові. 
До структури служби входять: 
- відділ захисту прав дітей; 
- відділ профілактичної роботи. 
Службі підпорядковані: 
- центр опіки дитини; 

. .- соціаль~о-ре~білітаційний центр «Любистою>, 
ЯКІ ДІЮТЬ на ПІД~та.ВІ окремих положень, які затверджуються службою у 
справах неПОВНОЛІТНІХ. 

При службі можуть створюватись інші установи та організації, що 
належать до сфери ії управління. 

2. Служба у своїй діяльності керується Конституцією Украіни, 
Законами Украіни, актами Президента Украіни і кабінету Міністрів України, 
наказами уповноваженого центрального органу виконавчої влади у справах 

сім'ї та молоді, рішеннями голови Київської облдержадміністрації, Київської 
обласної ради, Броварської ради та її виконкому, розпоряджеННJIМИ міського 

голови та цим положенням. 

з. Основними завданнями служби є: 

реалізація в місті державної політики з питань соціального захисту дітей 
і запобігання дитячій бездоглядності та вчиненню правопорушень дітьми; 

підготовка інформаційно-аналіТИЧНИХ і статистинних матеріалів, 
організація досліджеННJI стану соціального захисту дітей, запобігання 
беЗДОГЛJIдності та профілактика правопорушень серед них; 

визначеННJI пріоритетних напрямів поліпшеННJI становища дітей, ЇХ 
соціального захисту, спрИJIННJI фізичному, духовному та 
інтелектуальному розвиткові дітей, .З~Обі~ дитячій бездоглядності 
та профілактика правопорушень серед ДІтеи в МІСП; 

розроблеННJI і здійсне~ с~остіЙНО ~a разом з відповідальними 
виконавчими органами МІСЬКОI p~, ПІДПРИЄМСТВами, установами, 

організаціями усіх форм власноcn, об'єднаннями громадян заходів, 
спрямованих на полiпmеННJI становища дітей, іх соціального захисту, 
забезпечеННJI прав, свобод і законних інтересів дітей, запобігання 



бездоглядності та вчинення 
породжують ці явища. к ними правопорушень, з усунення причин, що 

,онтроль за виконанНЯМ цих заходів; 

координація зусиль викон .... . . . __. авчих оргаНІВ МІСЬКО1 ради ПІДПРИЄМСТВ 
установ, ОР~НІ~аЦІИ УСІХ фОРМ власності у вирішенні п~тань соціальног~ 
захис~ Д1Te~, в тому числі дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьювського ПІклування та о . ... б оо. . ,ргаН1заЦl1 ро оти, спрямованОI на запоБІГання 
беЗДОГЛЯДНОСТІ та правопорушенням серед них; 

ф~рмуванн~. громадської думки щодо поліпшення становища дітей, 
ПРОфlлакт~ки ІХ правопорушень, сприяння реалізації державної політики з 
питань СОЦІального захисту дітей. 

4. Служба відповідно до покладених на неї завдань: 

1) організовує розроблення і здійснення заходів, спрямованих на 
поліпшення становища дітей, ЇХ фізичного, інтелектуального і духовного 
розвитку, запобігання бездоглядності і правопорушенням серед дітей в місті; 

2) забезпечує здійснення в місті профілактичних заходів щодо 
виявлення та усунення причин і умов, які СПРИJПOТЬ вчиненню дітьми 
правопорушень, а також вивчення позитивного впливу на поведінку 
окремих дітей cїмrї, трудових колективів підприємств, установ та 
організацій усіх форм власності; 

З) надає місцевим органам виконавчої влади та виконавчим органом 
міської ради, підприємствам, установам, організаціям усіх форм власності, 
громадським організаціям, громадянам У межах своєї компетенції практичну, 
методичну та консультаційну допомогу і координує іх зусИJIJIJI У вирішенні 
питань соціального захисту дітей та профілактики правопорушень серед 
них, СПРИJIЄ усиновленню, влаштуванню дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, до прийомних сімей, СОС -
Дитячого містечка, соціально-реабілітаційного центру «Любистою>. 

4) подає пропозиції до проектів місцевих програм, планів і прогнозів у 
частині соціального захисту, забезпечеННJI прав, свобод і законних 
інтересів дітей та запобігання вчиненню ними правопорушень; 

5) забезпечує у межах своєі комп~еН~ії ко~оль за виконанням 
законодавства щодо соціального захисту Д1теи, запоБІГання вчиненню ними 
правопорушень, дотрИМанням зак~нод~ств~ про працю. дітей на 
підприємствах, в установах, органlЗ8Ц1JIX усІХ форм влаСНОСТІ; 

6) здійснює контроль за умовами утрим8ННJI і виховання дітей у 
спеціальних установах для дітей, організацією виховної роботи у 
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навчальних закnадах усіх форм власності та за місцем проживання 
захистом прав свобод та інте . . u ' б б' реСІВ ДІтеи у закладах для дітей-сиріт та дітей 
поз авлених . атьК1ВСЬКОГО піклування умовами БЛ ~ 
yrpимання ДІтей-сиріт та . u б' . ~aННJI І 

ДІтеи, поз авлених батьювського ПІклування 
умовами проживання вихова' u • u • ' . НЦІВ прииомних СІмеи; готує ЗВІТ про стан 

виховання, утримання І розвитку дітей в таких сім'ях' , 

7) бере участь у 
інформування з питань 
відпочинку, разом з 

працевлmnтуванню; 

правовому вихованні дітей, забезпечує їх 
працевлаштування, навчання, оздоровлення та 

іншими заінтересованими органами сприяє Їх 

8) прово~ить . разо~ з ~имінальною міліцією у справах дітей роботу з 
виявлення І оБЛІку ОСІб, ЯКІ втягують дітей в антигромадську діяльність; 

9) організовує правове, соціально-психологічне консультування дітей та Їх 
батьків; 

1 О) утворює, реорганізовує, ліквідує притулки для дітей, погоджує 
іх утворення іншими організаціями та громадинами; 

11) готує висновки про можливість утворення прийомної сім'ї; 

12) аналізує стан справ У сфері соціального захисту дітей, 
запобігання вчиненню ними правопорушень та подає відповідним органам, 
підприємствам, установам, організаціям усіх форм власності пропозиції 
щодо удосконалення роботи з дітьми; 

13) веде справи стосовно дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклуванНJI, оформляє документи на усиновлення і застосування інших 
форм їх влаштування, подає клопотання щодо переведення дітей зазначеної 

категорії на інші форми влаштування; 

14) організовує і здійснює разом з відповідальними виконавчими 
органами міської ради, кримінальною міліцією У справах дітей заходи щодо 
соціального захисту дітей, виявлеlПlЯ причин та умов, що спричиняють 
дитячу безДОГJJJIДНість, та профілактики правопорушень серед дітей; 

15) виявляє разом з відповідальними викон~чими органами міської 
ради, органами внутрішніх справ, центрами . CO~I~~ служб для сім'ї, 
дітей та молоді та за участю громадСЬКОСТІ Д1теи, JII(l залишилиСЯ без 
піклувaнНJI батьків, вед.е ~блік дітей, які MO~Ь бути усиновл~ні, формує 
банк даних про таких Д1теи, а також кандидаТІВ в усиновлюваЧІ, опікунів, 
піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів; 



· 16) здійснює контроль за дотриманням законодавства про працю дітей на 
ПІДПРИЄМСТВах, в установах та організаціях усіх форм власності; 

17) з~учає до реалізації місцевих програм з питань соціального 
з~с'l! ДІтей, ~ОРОТЬби з їх правопорушеннями творчі спілки, культурно
ОСВІТНІ, фІзкультурно-спортивні товариства, дитячі, молодіжні та інші 
громадські організації; 

18) приймає В установленому порядку рішення про направлення до 
центру медико-соціальної реабілітації дітей, які вживають алкоголь, 
наркотичні засоби і психотропні речовини, а також тих, які за станом 
здоров'я не можуть бути направлені до шкіл соціальної реабілітації та 
професійних училищ соціальної реабілітації; 

19) розробляє і подає на розгляд міської ради пропозиції щодо бюджетних 
асигнувань на реалізацію програм і здійснення заходів соціального захисту 
дітей та утримання підпорядкованих їй закладів; 

20) здійснює заходи соціального патронажу щодо дітей, які відбували 
покарання у виді позбавлення волі на певний строк. 

21) готує та подає в установленому порядку статистичну звітність 
відповідно до законодавства та міжнародних стандартів; 

22) забезпечує розгляд в установленому порядку звернень громадян; 

23) проводить інформаційно-роз'яснювальну роботу в межах своєї 
компетенції через засоби масової інформації; 

24) здійснює інші функції, які випливають з покладених на неї завдань, 
відповідно до законодавства. 

s. Служба має право: 
1) приймати з питань, що н~ежать до ії компетенції, pi~eHНJI, 

які є обов'язковИМИ для виконання МІсцевими органами виконавЧОl влади, 

виконавчими органами міської ради, підприємствами, установами та 
організаціями незалежно від форми власності, посадовими особами та 

громадянами; 

2) отримувати в установленому порядку від інших виконавчих 
органів міської впади та виконавчих органів міської ради, підприємств, 
установ та організацій усіх форм вnac~~cтi іНфорМ~іЮ, д~кум~нти та 
інші матеріали з питань, що належать до 11 компетеНЦll, а вІД МІсцевих 



органів державної статистики - стаТИСТИЧНІ· . б·· 
даНІ, нео ХІДНІ ДJUI виконання 

покладених на неїзавдань; 

. 3). зве~:атися ~o місцевих органів виконавчої влади, виконавчих 
OP~IB MICLKOI ради, ПІДПРИЄМСТВ, установ та організацій усіх форм власності 
у разІ пору~енн~ прав та інтересів дітей, а також з питань працевлamтyванНJI, 
HaдaнНJI ІМ ІНШОІ допомоги; 

4) перевіряти стан виховної роботи з дітьми у навчальних 
заJ(JI~ах, . за ~icцeM проживання, на підприємствах, в установах та 
органІзацІЯХ УСІХ форм власності, де працюють діти; 

5) перевіряти умови утримання і вихованНJI дітей у спеціальних 
установах ДЛЯ дітей; 

7) брати участь У розгляді судами справ щодо дітей і захисту ЇХ прав 
та інтересів; представляти права дитини в суді; 

8) порушувати перед відповідними органами виконавчої влади та 
виконавчими органами міської ради питання про накладеННJI 
дисциплінарних стягнень на посадових осіб у разі невикон8ННJI ними рішень, 
ПРИЙНJIтих службою у справах дітей; 

9) залучати до розгJIJJДy питань, що належать до ії компетенції, 
спеціалістів інших виконавчих органів міської ради, підприємств, 
установ, організацій усіх форм власності, об'єднань громадян та 
благодійних організацій (за погоджеННJIМ з іх керівниками); 

1 О) СКJlИl(ати в установленому порядку наради, конференції, семінари з 
питань, що належать до ії компетенції; 

11) укладати в установленому порядку угоди про співробітництво 
з науковими установами, жіночими, молодіжними, дитячими та іншими 
об'єднаннями громадян і благодіЙНИМИ організаціями; 

12) порушувати в установленому порядку lIИТ8ННJI про обмежеННJI або 
позбавлеННJI дитини права самостійно розпоряджатися своїм заробітком, 
прибутком, стипендією; 

13) проводити особистий прийом дітей, а також їх батьків, опікунів чи 
піклувальників, розглядати іх скарги та заяви з питань, що належать до ії 

компетенції; 

14) 
проекти 

розробляти і реалізувати власні та підтримувати громадські 
програм соціального спрямуванНJI з метою забезпеченНJI та 
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реалізації прав, свобод і законних інтересів дітей, запобігання вчиненню 
ними правопорушень; 

1 5) порушуват~ п~ред відповідними органами питaRIUI про 
ПР~ТЯГН~НIUI дО ВІДПОВІдальності згідно із законом фізичних та юридичних 
ОСІб, ЯКІ допустили порушення прав, свобод і законних інтересів дітей; 

16) відвідувати дітей, які опинилися у складних житrєвих умовах, 
перебувають на обліку в службі у справах дітей, за місцем їх 
проживання, навчання, роботи, проводити відповідну профілактичну 
роботу. 

6. Служба під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з 
іншими органами виконавчої влади та виконавчими органами міської ради, 
підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності, 
об'єднаннями громадян і громадянами. 

7. Службу очолює начальник, який призначається на посаду 
. 
І 

звільняється з посади міським головою за погодженням із заступником 
міського голови та з начальником служби у справах дітей Київської обласної 
державної адміністрації. 

Начальник служби має заступника, який призначається на посаду та 
звільняється з посади міським головою за поданням начальника служби. 

8. Начальник служби: 

здійснює керівництво діяльністю служби, несе персональну 
відповідальність за виконання покладених на неї завдань, а також за роботу 
підпорядкованих службі закладів; 

призначає на посаду і звільняє з посади працівників служби; 

видає у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює іх 

виконання; 

подає на затвердження міському голові кошторис доходів і видатків та 
штатний розпис служби в межах граничної чисельності та фонду оплати праці 

працівників; 

затверджує положення про структурні підрозділи і функціональні 
обов'язки працівників служби; 

розпоряджається коштами. У ~еж~ затве~дженого кошторису витрат на 

утримання служби та на реалІЗацІЮ МІсцевих ЦІЛЬОВИХ програм. 



9. для п?..годженого вирішення питань, що належать до компетенції 
служби, ~ н~и M~~Ь ство~юватися дорадчий орган, координаційна рада у 
спр~ах ~ІТ~И, КОМІСІ.І у складІ начальника служби (голова), його заступника, 
кеРІВНИКІВ І~ШИ~ ПІдрозділів міської ради та органів внyrpішніх справ, 
предст~~ниК1В ПІ~ПРИЄМСТВ, установ, організацій, об'єднань ГPOM8ДJIH та 
благОДІИНИХ оргаНІзацій. 

Склад дорадчого органу, координаційної ради у справах дітей і 
комісій та їх положення затверджуються виконкомом міської ради за 
поданням начальника служби. 

10. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення служби здійснюється 
за рахунок коштів бюджету міста, з державного бюджету України та інших 
джерел, не заборонених законодавством. 

Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників, кошторис 

доходів та видатків служби затверджує Броварська міська рада. 

Штатний розпис служби затверджує міський голова. 

Штатний розпис і кошториси витрат на утримання підпорядкованих 
установ затверджує начальник служби у справах дітей. 

11. Служба є юридичною особою, має самостійний баланс, 
реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства, печатку із 
зображеННJIМ Державного Герба Украіни і своїм нВЙМенуваННJIМ. 

Реорганізація та ліквідація служби здійсшоється за рішенlUIМ міської 
ради або у встановленому чинним законодавством порядку. 

Служба є правонаступНИІСОМ всіх спеціальних коштів, та всіх 
дебіторських і кредиторських заборгованостей служби у справах 
неповнолітніх Броварської міської ради. 

Активи при реорганізації служби передаються реорганізованій установі, 
при ліквідації ~ на баланс Броварської міської ради. 

Міський голова В.О.Антоненко 



ПОДАННЯ: 

Начальник служби 
у справах неповнолітніх __ ...J,iI/d~~~ ___ л.м.виноградова 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови d.~~~лпш -------7 . . естоп 
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Додаток 2 
до рішення Броварської 
міської радИ 

від"з~ -" f!/J!:!f 2007 р. 
Н!! WJ7- -ог 

СТРУКТУРА 
служби У справах дітей Броварської міської раДІ. 

Кількість 
Посада штатних 

одиниць 

Служба у справах дітей 
Начальник 1 
3а~'!)'!lНИК начальника 1 

Всього: 2 
Відділ захисту прав дітей 

Завідуючий відділом 1 
Головний спеціаліст 2 

Всього: З 

Відділ просЬілактичної роботи 

Головний спеціаліст 1 
Всього: 1 

Головний бухгалте)) - головний спеціаліст 1 

Загальна кількість працівників: 7 

Міський голова 
В.О.Антоненко 



ПОДАННЯ: 

Начальник служби 
у справах неповнолітніх __ ~~~~ ____ Л.М.ВиноградоВё 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 



БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИівськоІ ОБЛАСП 

СЛУЖБА У СПРАВАХ НЕПОВНОJПТIDX 

07400 Київська область, м БроваРІ! вул мл - З • , _. • aryнOBOI, -8, тел. (294)4-02-95 

Від /.3. O~ &7 Н!! -? "6 
НаН!! за ----

Про включенни питанни 
до порядку денного позачергової 

сесії Броварської міської ради 

Міському голові 
Антоненку в.о 

Шановний Вікторе Олександровичу! 

На виконання Законів Украіни «Про органи і служби у справах дітей та 
спеціальні установи для дітей», <<Про забезпечеНВJI організаційно-правових 
умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклувaннJl», постанови кабінету Міністрів Украіни від 26.06.2001 Х! 812 
«Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів Украіни», прошу 
рОЗГJIJIНYТи на позачерговій сесії Броварської міської ради питання про 
затвердження нової редакції "ПоложеНВJI про службу у справах дітей 
Броварської міської ради", структури служби У справах дітей та BHeCeННJI 
змін у рішення Броварської міської ради від 14.04.2005 Х! 105-33-04 «Про 
затвердження положень про структурні підрозділи служби у справах 
неповнолітніх Броварської міської ради, від 26.01.01 Х! 393-24-04 <<Про 
затвердження положення та штатного розпису соціально-реабілітаційного 
центру «Любистою) служби у справах неповнолітніх Броварської міської 
р&ДИ», від 28.12.2006 N! 199-14-05 «Про. затверджеННJI програми запобігання 
дитячій безпритульності і беЗДОГJIJlДНОСТl на 2006-2010 роКИ». 

Начальник служби 
Л.М.Виноградова 
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