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Служба у справах дітей Солом'янського
району

Адреса

проспект
Повітрофлотський, 41
м.Київ, 03020
кімн. 404, 406, 408, 411,
413, 414, 417, 454, 465

Телефон

+380 (44) 248 97 56

Факс

+380 (44) 248 97 56
+380 (44) 207 39 36
+380 (44) 242 85 09

Е-пошта

ssd@solor.gov.ua

Сайт

-

Розклад роботи

пн-чт: з 9.00 до 18.00
пт: з 9.00 до 16.45
обідня перерва з 13.00 до
13.45

Контакти

Керівництво
Посада

ПІБ

Номер телефону

Начальник

Давиденко Вікторія Вікторівна

+380 (44) 249 47 61
кімн. 411

Заступник начальника

Олексієнко Тамара Василівна

+380 (44) 207 09 08
кімн. 413

Сектор організаційно-аналітичної роботи
Завідувач

Уманець Ксенія Ігорівна

+380 (44) 248 97 56
каб.404

Відділ по роботі з дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування
Начальник

Сичинська Олена Олександрівна

+380 (44) 248 97 55
каб.408

Відділ з питань організації профілактичної роботи
Начальник

Троценко Наталія Михайлівна

+380 (44) 242 85 09
каб.414

Відділ з питань захисту прав дітей
Начальник

Стрелюк Лідія Миколаївна

+380 (44) 207 39 36
каб.417

Функції
Основні функції
реалізація в районі державної політики з питань соціального захисту дітей і запобігання дитячій бездоглядності та
безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;
забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування над дітьми, їх усиновлення,
влаштування в дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім’ї;
ведення обліку дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах, дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, усиновлених, влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та соціально –
реабілітаційних центрів (дитячих містечок);
здійснення обстеження житлово - побутових умов проживання дітей та опис їх майна;
захист особистих, житлових та майнових прав дітей;
участь у розгляді судами справ щодо дітей і захисту їх прав та інтересів в якості третьої особи;
вирішення питань щодо позбавлення батьківських прав осіб, які не забезпечують виконання Конституційних вимог щодо
утримання, виховання та навчання дітей.

Див. також
Питання-відповідь за темою

Статті за темою

Контакти за темою
Київська міська державна адміністрація (КМДА)
Районні державні адміністрації міста Києва (РДА)
Комунальні підприємства (КП) Керуючі компанії з обслуговування жилого фонду міста Києва
Житлово-експлуатаційні контори (ЖЕК) та виробничо-обслуговуючі підприємства (ВОП) міста Києва
ЖБК, гуртожитки, відомчі будинки
Контакти оперативно-диспетчерських служб (ОДС) міста Києва

