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____________________________________________________________________________________________ 

 

від 16.04.2021 р. № 01-43/76                                                   В.о. начальника відділу освіти,  

                                                                           культури, туризму, молоді та спорту  

                                                                           Радивилівської міської ради 

 

Ігорю КИРИЧУКУ 

 

Служба у справах дітей Радивилівської міської ради на виконання листів 

Рівненської обласної державної адміністрації від 13.03.2021 №вих-3893/0/01-35/2, 

Міністерства соціальної політики України від 08.04.2021 № 6517/0/2-21/57 «Про доступ 

до інформації» та з метою якісного реагування на порушення прав та свобод дитини, 

можливості своєчасного особистого звернення дитини про надання допомоги, 

покращення обізнаності дітей, куди їм можна звертатися першочергово по допомогу, 

просимо Вас забезпечити заклади освіти Радивилівської територіальної громади 

контактами служби у справах дітей Радивилівської міської ради. 

Інформацію з контактами органів, до яких дитина може звернутися особисто за 

допомогою, просимо розмістити безпосередньо у закладах освіти, в доступних для 

прочитання дітьми  місцях, та вебсайтах цих закладів  

 

 

Додаток: на 1 арк. в 1 прим. 

 

 

 

 

 

Начальник служби                                                            Олена ПІСАРЄВА 

у справах дітей 

 

 

 
Євгеній Федик 

0734971233 
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Інформація про роботу служби у справах дітей            

Радивилівської міської ради 

Служба у справах дітей займається 

 наданням правової та інформаційної допомоги населенню; 

 профілактичними заходами для зменшення рівня правопорушень серед 

неповнолітніх; 

 захистом прав неповнолітніх; 

 виявленням дітей, що опинилися в скрутних життєвих обставинах; 

 контролем за здійсненням профілактичних та виховних заходів в навчальних 

закладах, а також дотриманням трудового законодавства щодо неповнолітніх; 

 обліком неблагополучних сімей та дітей, що виховуються в них; 

 моніторингом утримання та забезпечення інтересів дітей, що виховуються в 

дитячих будинках, інтернатах, прийомних сім’ях тощо; 

 взаємодіє з центрами зайнятості для працевлаштування неповнолітніх. 

В яких випадках слід звертатись до служби у справах дітей 

 для одержання психологічної та правової допомоги батькам і дітям; 

 для визначення статусу дитини та вирішення справ з питань опіки та 

піклування над дитиною; 

 для визначення форми влаштування дитини-сироти чи дитини, позбавленої 

батьківського піклування; 

 для представництва та захисту інтересів дитини в суді тощо. 

Телефон служби у справах дітей Радивилівської міської ради – 0936808093, 

начальник служби – ПІСАРЄВА Олена Миколаївна. 

Адреса: вул.І Франка,13, м. Радивилів, Рівненська обл., 35500.  

 

Анонімність і конфіденційність гарантуються. 
 

Також можна звертатися 

 

Національна «гаряча» лінія з попередження домашнього насильства, торгівлі 

людьми та ґендерної дискримінації працює цілодобово за номерами телефонів      

0 800 500 335 (зі стаціонарного) або 116 123 (з мобільного).  

 

 102 ― Національна поліція України; 

 15-47 ― урядова гаряча лінія для постраждалих від домашнього насильства; 

 772 або 0 800 500 225 ― Національна дитяча гаряча лінія; 

 @police_helpbot ― чат-бот у Telegram від МВС. 
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