
  

 
УКРАЇНА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

САФ’ЯНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ  

ІЗМАЇЛЬСЬКОГО РАЙОНУ  

ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 

 

17  вересня 2021 року          № 120 

 

 
Про організацію та проведення в 2021 році 

на території Саф`янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області 

профілактичного заходу з метою надання  

адресної допомоги в підготовці до нового  

навчального року та осінньо-зимового 

сезону дітям із сімей, які перебувають у 

складних життєвих обставинах 

 

 Відповідно до статті 53 Конституції України, статей  25, 32, 59 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про загальну середню освіту», 

статті 4 Закону України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для 

дітей», постанов Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року № 866 «Питання 

діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини», від 

03.10.2018 року № 800 «Деякі питання соціального захисту дітей, які перебувають у 

складних життєвих обставинах, у тому числі таких, що можуть загрожувати їх життю та 

здоров'ю», на виконання наказу служби у справах дітей Одеської обласної державної 

адміністрації від 01.09.2021 року №57 «Про організацію проведення профілактичного 

заходу з метою надання адресної допомоги в підготовці до нового навчального року та 

осінньо-зимового сезону дітям із сімей, які перебувають у складних життєвих 

обставинах», з метою виявлення дітей шкільного віку, не охоплених навчанням на 

початок навчального року, усунення причин та умов даного явища, соціального захисту 

виявлених дітей, запобігання їх бездоглядності і безпритульності, надання адресної 

допомоги в підготовці до нового навчального року та осінньо-зимового сезону дітям із 

сімей, які опинились у складних життєвих обставинах, виконавчий комітет Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області 

 

ВИРІШИВ: 

 

 1.  Провести в населених пунктах Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району 

Одеської області  профілактичний захід з метою надання  адресної допомоги в підготовці 

до нового  навчального року та осінньо-зимового сезону дітям із сімей, які перебувають у 

складних життєвих обставинах, та виявлення дітей, які безпідставно не відвідують уроки 

або не приступили до навчання, у закладах загально-середньої освіти, закладах 

професійної (професійно-технічної), фахової, передвищої чи вищої освіти (вересень – 15 

жовтня).  

 



2.  Затвердити склад рейдової групи (додаток № 1), графік проведення (додаток № 2) та 

заходи щодо проведення в Ізмаїльському районі профілактичного заходу (додаток № 3). 

3.  Виїзди в населені пункти провести за рахунок коштів, передбачених Програмою по 

забезпеченню прав дітей «Майбутнє дітям» на 2021-2025 роки.  

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника голови Саф’янівської 

сільської ради  Чепой Івана Григорійовича.                                                                                  

 

  

  

Саф’янівський сільський голова            Наталія ТОДОРОВА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     



                                                                                            Додаток №1  

                                                                                                              

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення виконавчого комітету 

Саф`янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської 

області 

17 вересня 2021 року № 120 
      

 

 

СКЛАД 

                       рейдової групи по проведенню в населених пунктах 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області 

профілактичного заходу з метою надання  адресної допомоги в підготовці до нового   

навчального року та осінньо-зимового сезону дітям із сімей,  

які перебувають у складних життєвих обставинах 

 

 

 

1. В.о. начальника служби у справах дітей – завідувач сектору розвитку сімейних 

форм виховання служби у справах дітей -  Ступак І.А. 

2. Інспектор відділу ЮП Ізмаїльського РВП ГУНП України   в Одеській області 

(за  згодою) – Кочколов Р.І. 

3. Директор   КУ «ЦСС» Саф`янівської сільської ради – Брусова М.В. 

4. Фахівці соціальної роботи КУ «ЦСС» Саф`янівської сільської ради  

5. Головний спеціаліст служби у справах дітей  - Кутінова М.В. 

6. Начальник відділу дошкільної та позашкільної освіти управління освіти - 

Кіосєва О.В. 

7. Начальник відділу загальної середньої освіти управління освіти - Павленко І.В. 

8. Старости  

 
 

 

 

В.о. начальника служби у справах дітей                                                   Ірина СТУПАК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                        

                                                                                                          



 
                                                                                             Додаток №2  

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення виконавчого комітету 

Саф`янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської 

області 

17 вересня 2021 року № 120 
 

                                                                                                                                                  

 

 

              ГРАФІК (орієнтований)* 

проведення профілактичного заходу в населених пунктах Саф’янівської сільської 

ради Ізмаїльського району Одеської області 

 

 

              Населений пункт 

 

        Дата проведення рейду  

Озерне, Ларжанка, Нова Некрасівка 

 

21.09.2021 

Саф’яни, Багате, Утконосівка 

 

23.09.2021 

Лощинівка, Каланчак, Кам’янка,  

 

28.09.2021 

Броска, Матроска 

 

05.10.2021 

Першотравневе, Комишівка, Муравлівка 

 

 

07.10.2021 

Стара Некрасівка, Дунайське, Кислиці 12.10.2021 

 

*Примітка: враховуючи епідеміологічну ситуацію в населених пунктах району, можливі 

зміни в датах рейдів. 

  

 

 

 

 

В.о. начальника служби у справах дітей                                               Ірина СТУПАК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                            

 

 



 

 

                                                                                Додаток№3 

                                                                                                                   

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення виконавчого комітету 

Саф`янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської 

області 

17 вересня 2021 року № 120 

 

                                                         

 

ЗАХОДИ 

щодо проведення профілактичного заходу в населених пунктах Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області 

 

 

1. Провести у населених пунктах Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району 

Одеської області  профілактичний захід.  

          З  вересня по 15 жовтня 2021 року                                      Служба у справах дітей , 

управління освіти, ЦСС, 

Ізмаїльський РВП ГУНП 

України в Одеській області 

(за згодою), старости 

 

2. Продовжити роботу по наданню адресної допомоги дітям, які опинилися в складних  

життєвих обставинах, в підготовці до нового навчального року та осінньо-зимового  

сезону. 

     Протягом профілактичного заходу                          Служба у справах дітей , 

управління освіти, ЦСС, 

Ізмаїльський РВП ГУНП 

України в Одеській області 

(за згодою), старости 

 

3. Проводити рейди в населені пункти громади з метою виявлення дітей, які безпідставно 

не відвідують уроки або не приступили до навчання у закладах загально-середньої 

освіти, закладах професійної (професійно-технічної), фахової, передвищої чи вищої 

освіти.  

                                   

Протягом профілактичного заходу  

      Служба у справах дітей , 

управління освіти, ЦСС, 

Ізмаїльський РВП ГУНП 

України в Одеській області 

(за згодою), старости 

 

4. Вжити заходів щодо повернення або влаштування виявлених дітей до закладів освіти, 

усунення причин і умов, внаслідок яких діти не були охоплені навчанням; ініціювати 

притягнення до відповідальності батьків або осіб, що їх замінюють, за неналежне 

виконання своїх батьківських обов’язків, посадових осіб за порушення прав і законних 

інтересів дітей. 

        Протягом профілактичного заходу                                           



         Служба у справах 

дітей, управління освіти, 

ЦСС, Ізмаїльський РВП 

ГУНП України в Одеській 

області (за згодою), 

старости 

   

                              5 

6. Результати проведення профілактичного заходу висвітлювати на веб-сайті 

Саф`янівської сільської ради 

 

 

Протягом профілактичного заходу                                           

    Служба у справах дітей 

 

7. Про результати проведення профілактичного заходу інформувати службу у справах 

дітей Одеської обласної державної адміністрації. 

   До 25 жовтня 2021 року 

 

                                                                                                             Служба у справах дітей 

 

 

 

 

 

 

 

В.о. начальника служби у справах дітей                                               Ірина СТУПАК 

 


