
  28 березня 2018 року проведено чергове засідання координаційної 

ради у справах дітей при облдержадміністрації.  

До порядку денного включені питання запобігання жебракуванню, 

бродяжництву, бездоглядності, профілактики правопорушень та злочинності 

серед дітей за підсумками 2017 року та робота з дітьми, які проживають в 

сім’ях, які опинилися в складних життєвих обставинах, вилучення дітей із таких 

сімей; хід виконання законодавства щодо попередження насильства в сім’ї та 

жорстокого поводження з дітьми  

Начальник сектору ювенальної превенції управління превентивної 

діяльності   Головного управління Національної Поліції України в Закарпатській 

області  (Курта А.Ю.) зазначив, що  за підсумками 2017 року майже в усіх містах 

та районах області спостерігався  ріст підліткової злочинності. Загалом по 

області ріст сягнув 46,6 % ( 349 злочинів проти 238). На 50 % (з 8 до 12)  

відбулося збільшення кількості злочинів, скоєних неповнолітніми у стані 

алкогольного сп’яніння. На 8,5 % зросла кількість злочинів, вчинених 

неповнолітніми повторно (з 35 до 38). 

Начальник служби у справах дітей облдержадміністрації  (Якімеліна С.С.) 

зазначила, що на території області відсутня програма або скоординовані заходи, 

спрямовані на запобігання дитячій злочинності. 

Доповідаючи по другому питанню, заступник  начальника департаменту 

соціального захисту населення (Омелянюк Н.В.) зауважила, що протягом 2017 

року до органів внутрішніх справ області надійшло 2573 звернень щодо 

насильства в сім’ї, з них  439 – від чоловіків,   2113 – від жінок, та 21 – від дітей. 

Відповідно винесено 2198 офіційних попереджень та 60 захисний припис. 

Перебувають на обліку з приводу вчинення насильства в сім’ї 2474 осіб, з них 

2470– у службі дільничних інспекторів міліції та 4 – у відділі ювенальної 

превенції. Серед проблем окреслила відсутність корекційних програм та 

спеціальних установ для кривдників. Запропонувала провести виїзді наради за 

участі  директорів ЗОШ, керівників ФАП та амбулаторій, сімейних лікарів, 

дільничних інспекторів, працівників соцзахисту, служб у справах дітей, голів та 

секретарів сільських та селищних рад щодо механізму повідомлення про факти 

насильства в сім’ї або реальної загрози його вчинення   

Директор Закарпатського обласного центру соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді (Романюк Н.В.) зауважила, що у 2017 року до центрів 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді області надійшла інформація про 

випадки насильства в 204 сім’ях (256 дітей), з яких щодо 60 дітей із 35 сімей, які 

стали жертвами жорстокого поводження та щодо 169 сімей (196 дітей), в яких 

скоєно насилля в сім’ї. До Банку даних сімей, які опинилися у складних 

життєвих обставинах з приводу насильства в сім’ї, центрами соціальних служб 

для сім’ї, дітей та молоді занесені 232 сім’ї. Соціальна робота проводилась з 393 

сім’ями, в яких виховувалось 484 дитини, з яких 379 сімей (456 дітей) охоплені 

соціальними послугами, 14 сімей (28 дітей)  перебували під соціальним 

супроводом. 

        Начальник служби у справах дітей (Якімеліна С.С.) доповіла, що впродовж 

2017 року спостерігається тенденція до зростання дітей, які перебувають на 

обліку служб у справах дітей з приводу жорстокого поводження. За станом на 



01.01.2015 на обліках перебувало  52 дитини, за станом на 01.01.2016 – 47, за 

станом на 01.01.2017 – 42, а за станом на 01.01.2018 – 61.  Взято на облік 67 

дітей цієї категорії (39 впродовж 2016 року). Також у 2017 році зросла і 

кількість підоблікових дітей, які проживають у функціонально-неспроможних 

сім’ях: з 709 дітей, які проживали у 294 сім’ях,  де батьки, або особи, що їх 

замінюють, ухиляються від виконання своїх батьківських обов’язків, на 

01.01.2017 р.  до  770 дітей у  290 сім’ях за станом на 01.01.2018 р.  Серед 

проблемних питань наголосила на значній кількості дітей, батьків яких 

позбавлено батьківських прав та недостатній роботі соціальних фахівців із 

сім’ями з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах.    

За наслідками розгляду питань СЮП УПД НП в Закарпатській області 

доручено активізувати  роботу по виявленню осіб, які втягують неповнолітніх у 

злочинну діяльність. Службі у справах дітей облдержадміністрації провести 

впродовж квітня-травня 2018 року кущові наради за участі начальників служб у 

справах дітей райдержадміністрацій та міськвиконкомів з питань попередження 

насильства серед дітей або реальної загрози його вчинення. Закарпатському 

центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді забезпечити здійснення 

якісного соціального супроводу, надання соціальних послуг та здійснення інших 

заходів щодо відновлення соціальних функцій, психологічного і фізичного стану 

сімей з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують 

сторонньої допомоги. Департаменту соціального захисту населення 

облдержадміністрації впродовж 2018 року проводити інформаційні кампанії 

щодо недопущення жорстокого поводження в сімейному середовищі.  

 


