
Звіт про роботу служби у справах дітей виконавчого комітету 

Івано-Франківської міської ради за 2018 рік 

 

 Відповідно до законів України «Про органи і служби у справах дітей 

та спеціальні установи для дітей» та «Про місцеве самоврядування в 

Україні» здійснення соціально-правового захисту дітей покладається на 

службу у справах дітей. Служба здійснює захист прав дитини, представляє 

інтереси дітей в судах, забезпечує діяльність щодо усиновлення та 

сімейних форм виховання, веде справи з опіки та піклування над дітьми, 

вирішує численні спори між батьками щодо спілкування з дитиною та 

визначення місця її проживання, захист житлових прав дітей, веде справи 

дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах тощо.  

 В 2018 році на проведення службою у справах дітей заходів з 

виконання Міської програми з реалізації Національної стратегії у сфері 

прав дитини на період 2017-2020 років (рішення від 15.03.2017р. №18-11) з 

спеціального фонду виділено 190 тис. грн., профінансовано 187263 грн. На 

виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 12.04.2018р. 

№539 «Про організацію оздоровлення дітей м.Івано-Франківська влітку 

2018 року» службою у справах дітей придбано 39 путівок на оздоровлення 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування в позаміському 

закладі оздоровлення «Лімниця» (на загальну суму 196560,00 грн.) 

 Станом на 01.01.19р. на обліку в службі у справах дітей перебуває 

214 осіб, з них 168 дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування, 46 

дітей, що опинились в складних життєвих обставинах. Впродовж кварталу 

10 внутрішньо переміщеним особам надано статус дитини, яка 

постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. 

 З категорії дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування: 

- 135 дітей виховується в сім’ях опікунів, піклувальників;  

- 14 дітей виховуються у  прийомних сім’ях та ДБСТ; 

- 19 дітей перебуває на повному державному забезпеченні: 

в  державних дитячих закладах  - 11; 

в  середніх спеціальних навчальних закладах – 2; 

  в закладі соціального захисту дітей – 4; 

  в інших закладах – 2. 

 Впродовж звітного періоду на розгляд виконавчого комітету міської 

ради підготовлено проекти 22 рішення, якими: 34 дітям надано статус 

дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, над 23 

дітьми встановлено опіку (піклування), припинено піклування над 3 

дітьми, створено одну прийомну сім’ю, на виховання в яку влаштовано 1 

дитину, влаштовано на виховання та спільне проживання в дитячий 

будинок сімейного типу 2 дітей, припинено функціонування однієї 

прийомної сім’ї в зв’язку зі зміною місця проживання. 

 Підготовлено 23 висновки про доцільність встановлення опіки, 

піклування та її (його) відповідність інтересам дітей, 1 висновок про 



доцільність встановлення опіки над майном та її відповідність інтересам 

дитини. Одинадцять потенційних кандидатів в опікуни, піклувальники, які 

мали бажання взяти на виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, направлено на навчання в обласний центр 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. 

 На даний час в м.Івано-Франківську функціонує 12 прийомних сімей, 

в яких виховується 17 дітей та один дитячий будинок сімейного типу, в 

якому проживає 7 дітей. Дев’ять звітів про стан утримання і виховання 

дітей у прийомних сім’ях та одному ДБСТ від початку року винесено на 

розгляд комісії з питань захисту прав дитини. 

 За звітний період працівниками відділу з питань опіки та піклування 

відвідано 156 дітей даної категорії за місцем проживання, про що складено 

відповідні акти. 

 У відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 

08.10.2008р. №905 «Про затвердження Порядку провадження діяльності з 

усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених 

дітей»: 

- на місцевому обліку дітей, які можуть бути усиновлені, перебуває 36 

дітей; 

- на обліку кандидатів в усиновлювачі  перебуває 13 подружніх пар; 

- здійснено контроль за дотриманням прав 40 усиновлених дітей; 

- кандидатами в усиновлювачі  усиновлено 4 дітей; 

- підготовлено висновки про можливість бути усиновлювачами для 12 

подружніх пар; 

- підготовлено висновок про доцільність усиновлення для іноземних 

кандидатів в усиновлювачів;  

- обстежено умови проживання 12 кандидатів в усиновлювачі, 

сформовано особові справи, дані внесені в ЄІАС «Діти»; 

- організовано 7 знайомств кандидатів в усиновлювачі з дітьми з метою 

встановлення контакту та подальше влаштування їх до сімейних форм 

виховання. 

 Службою у справах дітей впродовж 2018 року взято на облік 54 

дитини: 19 позбавлених батьківського піклування, 10 сиріт, 24 – у зв’язку з 

ухиленням батьків від їх виховання та утримання, в т.ч. одну дитину 

внаслідок скоєння матір’ю щодо неї фізичного насильства, та одну дитину, 

яка самовільно залишає місце проживання.   

 За звітний період знято з обліку 46 дітей, з них 27 досягли 

повноліття, 3 дітей усиновлено, 3 повернуто на виховання батькам, 13 

втратили підстави перебування на обліку.  

 Робота працівників служби спрямована на збереження для дитини її 

біологічної родини, зменшення кількості дітей, які перебувають поза 

сімейним оточенням, сприяння створенню умов для виховання 

відповідального батьківства. Саме тому основним напрямком роботи 

служби у справах дітей є вчасне виявлення таких сімей та проведення з 

ними відповідної профілактично-виховної роботи.  



 З цією метою службою налагоджена відповідна взаємодія з 

освітянськими, медичними закладами міста. До участі в розгляді 

інформаційних повідомлень з питань невиконання батьками обов’язків 

щодо виховання та утримання дітей, а також відвідуванні дітей за місцем 

проживання залучено працівників закладів охорони здоров’я, сектору 

молодіжної превенції, освітянських закладів, міського центру соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді, Муніципальної варти.  

 Впродовж звітного періоду відвідано 261 дитину, що потрапили в 

поле зору соціальних служб. Під час обстежень умов їх проживання 

надається інформаційна, правова та матеріальна допомога у подоланні 

складних життєвих обставин, які склалися в їх сім’ях, в тому числі 

повернення дітей до навчальних закладів, виявлення дітей, з якими 

жорстоко поводяться батьки чи дорослі, надання допомоги батькам у 

працевлаштуванні, а за необхідності - влаштування дітей до закладів 

соціального захисту. 

Під час проведення рейдів «Діти вулиці», «Вокзал» (22,23 березня, 

30 травня, 5 вересня, 18 грудня 2018 року) були виявлені недоглянуті діти 

ромської національності в супроводі батьків в мікрорайоні Пасічна, біля 

центрального ринку, на території залізничного вокзалу. Працівниками 

служби проводяться профілактичні бесіди з батьками, надано допомогу у 

поверненні їх за місцем проживання (м.Рахів Закарпатської області, 

м.Дрогобич, с.Болехівці Дрогобицького району Львівської області). 

Батькам пропонувалося влаштувати дітей в заклади соціального захисту, 

однак, вони категорично відмовились, мотивуючи тим, що повертаються 

до місця постійного проживання, про що було проінформовано відповідні 

служби у справах дітей. Всі діти на момент огляду педіатрами були 

здоровими. Батьків попереджено про відповідальність за використання 

дітей при жебракуванні.  

У разі, коли проведена робота не дає позитивних результатів, 

службою у справах дітей порушується клопотання перед органами 

внутрішніх справ про притягнення батьків до адміністративної 

відповідальності за ст.184 КпАП. Так, за звітний період до відділу 

ювенальної превенції управління превентивної діяльності Головного 

Національної поліції України в області було направлено 21 таке 

клопотання. 

Коли в результаті спільної роботи вичерпано можливості покращити 

становище дитини в біологічній сім’ї, службою у справах дітей вчинено у 

2018 році до суду 8 позовів про позбавлення батьківських прав батьків та 

один позов про відібрання дитини від батьків без позбавлення батьківських 

прав. Станом на 01.01.2019р. Івано-Франківським міським судом 

задоволено 4 позови органу опіки та піклування про позбавлення батьків 

батьківських прав та 1 позов щодо відібрання однієї дитини від батьків без 

позбавлення їх прав.  

На постійному контролі в службі у справах дітей перебуває питання 

жорстокого поводження з дітьми та попередження насильства в сім’ї. В 



2018 році до служби надійшло 11 повідомлень щодо жорстокого 

поводження з дітьми або загрозу його вчинення. Спеціалістами служби 

проведено відповідну роботу з батьками дітей, попереджено про 

відповідальність та повідомлено правоохоронні органи. Одну дитину, 

щодо якої підтвердився факт скоєння насильства, поставлено на облік в 

службі. 

 З навчальних закладів всіх рівнів акредитації до служби впродовж 

2018 року надійшло 12 клопотань про надання погодження на 

відрахування студентів, одне з яких не задоволено. 

 З метою запобігання випадків незаконного відчуження житла служба 

у справах дітей при розгляді звернень громадян щодо здійснення того чи 

іншого правочину від імені дитини ретельно вивчає підстави для надання 

такого дозволу, перевіряє достовірність наданих документів. Складні 

питання, які пов’язані з відчуженням або придбанням житла, де діти мають 

право власності чи користування житлом, розглядаються на засіданні 

комісії з питань захисту прав дитини.  

 В 2018 році службою розглянуто 225 питань щодо захисту житлових 

та майнових прав дітей і надано відповідні дозволи на відчуження житла 

або ж набуття дітьми права на нерухоме майно. Службою забезпечено: 

- виготовлення свідоцтва про право власності на житло дитини-сироти 

після зняття з реєстрації рішенням суду особи, яка тривалий час не 

проживала в помешканні; 

- складання опису майна та опечатування квартири 3 дітей-сиріт після 

смерті одинокої матері; 

- захист прав дитини-сироти в міському суді та оформлення права 

власності на 1/6 належного їй житла (рішення суду від 04.06.2018р.); 

- надано сприяння 4 дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського 

піклування, 1 дитині-сироті, яка перемістилася із зони АТО, в зборі 

документів для взяття на квартирний облік при міськвиконкомі; 

- проведено заміну вікон в належній дитині-сироті двокімнатній 

квартирі; 

- здійснено роботи з водовідведення для житлового будинку, яке на 

праві спільної сумісної власності належить дитині, позбавленій 

батьківського піклування; 

- забезпечено реєстрацію місця проживання двох дітей-сиріт в 

неприватизованому житлі для подальшого переоформлення договору 

найму та його приватизації на ім’я дітей. 

 У 2018 році на засіданнях координаційної ради у справах дітей 

розглянуто питання запобігання злочинності серед дітей шляхом 

залучення до занять фізичною культурою та спортом в мікрорайонах міста; 

проведення Днів служби у справах дітей в професійно-технічних та вищих 

навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації, розташованих на території 

міста; сприяння соціальній інтеграції вимушено-переселених осіб та сімей, 

які постраждали внаслідок конфлікту, в місцевій громаді на базі Центру 

підтримки сім’ї БО «БФ «Карітас-Івано-Франківськ УГКЦ», впровадження 



адміністративної послуги – надання висновку про підтвердження місця 

проживання дитини для її тимчасового виїзду за межі України, 

забезпечення соціального захисту дітей, які перебувають у складних 

життєвих обставинах, у тому числі таких, що можуть загрожувати їх 

життю та здоров’ю, впровадження у роботі МЦСССДМ Державного 

стандарту соціального супроводу сімей, в яких виховуються діти-сироти та 

діти, позбавлені батьківського піклування, а також співпрацю з 

державними та релігійними організаціями, приватними особами для 

забезпечення законних прав, покращення умов проживання та навчання 

дітей. 

31 травня 2018 року в рамках відзначення Міжнародного дня захисту 

дітей було організовано проведення засідання координаційної ради у 

справах дітей виконавчого комітету міської ради у форматі зустрічі з 

учнівським та студентським активом професійно-технічних та вищих І-ІІ 

рівня акредитації навчальних закладів міста «Координація зусиль міської 

влади та органів учнівського та студентського самоврядування в 

забезпеченні прав дітей в місті». В заході взяли участь близько 70 дітей з 

16 навчальних закладів. Присутніх було ознайомлено з діяльністю 

виконавчого комітету міської ради як органу опіки та піклування та 

державних установ в місті Івано-Франківську щодо забезпечення прав 

дітей. Під час спілкування студенти отримали відповіді на поставлені 

запитання, за наслідками надано відповідні доручення структурним 

підрозділам виконавчого комітету. 

Від початку року службою у справах дітей забезпечено організацію 

проведення 18 засідань комісії з питань захисту прав дитини. З метою 

забезпечення роботи комісії за поданням служби у справах дітей 

розглянуто 204 питання щодо захисту законних прав та інтересів дітей, а 

також затверджено 137 індивідуальних планів соціального захисту дітей-

сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей, які 

перебувають в складних життєвих обставинах.  

 Впродовж звітного періоду підготовлено 136 наказів по службі, 3 

розпорядження міського голови, 8 рішень виконавчого комітету міської 

ради (№№ 224, 772 про затвердження складу міжвідомчої робочої групи з 

питань контролю за дотриманням прав дитини за місцем проживання та 

зміни до нього, №573 про відзначення в місті Дня захисту прав дітей, 

№790 щодо організації Першого портфелика, №940 щодо затвердження 

положення про комісію з питань захисту прав дитини, №1032 про 

проведення акції до Дня усиновлення, №1165 про комісію з обстеження 

стану жилих будинків, на які в 2018 році буде спрямовано субвенцію з 

бюджету на придбання житла для ДБСТ, №1364 про проведення заходів з 

нагоди Дня Святого Миколая та Різдвяно-новорічних свят); надано 

пропозиції щодо проведення заходів до 4 рішень виконавчого комітету 

міської ради (№359 «Про організацію відпочинку та оздоровлення дітей 

м.Івано-Франківська влітку 2018 року», №398 «Про відзначення 356 

річниці від заснування міста Івано-Франківська», №488 «Про відзначення в 



місті Дня матері та міжнародного Дня сім’ї», №1247 «Про проведення в 

місті щорічної Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства»). 

 Впродовж 2018 року працівниками розглянуто 949 звернень 

громадян, 1703 листи від установ та організацій, 113 запитів на публічну 

інформацію та 9 інформаційних запитів; підготовлено 878 запитів, 

клопотань та інформацій до закладів охорони здоров’я, освіти, органів 

внутрішніх справ тощо. 

 Службою у справах дітей забезпечено діяльність виконавчого 

комітету міської ради як органу опіки та піклування шляхом підготовки 82 

рішення виконавчого комітету міської ради. 

За наслідками розгляду забезпечено право залишеної дитини на 

реєстрацію в органах ДРАЦС; надано дозвіл на зміну прізвища однієї 

дитини без згоди батька (в одній такій справі відмовлено), встановлено 18 

батькам, які проживають окремо, порядок участі у вихованні дітей; надано 

2 дозволи на реєстрацію дитини в органах РАЦСу та присвоєння прізвища 

без згоди другого з батьків, 2 дозволи на зміну прізвища дітей, 10 особам 

надано статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних 

конфліктів; двічі відмовлено відділу ДВС МУЮ в наданні дозволу на 

відчуження житла, право користування яким має дитина; працівниками 

служби подано до суду 35 висновків про доцільність (недоцільність) 

позбавлення громадян батьківських прав, 1 – щодо доцільності відібрання 

дитини від батьків без позбавлення батьківських прав, 2 висновки щодо 

визначення місця проживання дитини, 8 – щодо встановлення порядку 

участі батькові у вихованні дитини. Рішенням виконавчого комітету 

міської ради в 2018 році утворено нову прийомну сім’ю, припинено 

функціонування ще однієї в зв’язку з переїздом, тимчасово влаштовано 

малолітнього в будинок дитини за заявою матері, визнано право на 

реєстрацію місця проживання двох дітей, забезпечено проведення ремонту 

житла, яке є власністю дитини-сироти.  

У звітному періоді забезпечено участь працівників служби як 

представників органу опіки та піклування в судових засіданнях з 

цивільних та кримінальних справ. 

Служба у справах дітей забезпечувала розгляд листа обласної 

дитячої клінічної лікарні щодо ризику смерті дитини внаслідок відмови 

матері від введення препаратів крові. Проводилися бесіди з обома 

батьками, надсилалися запити Міністерству юстиції, Уповноваженому 

Президента України з прав дитини, Уповноваженому Верховної Ради 

України з прав людини, обласну прокуратуру щодо захисту прав дитини. 

Після прийняття рішення про негайне відібрання дитини від батьків 

здійснювався щотижневий моніторинг стану здоров’я дитини. На момент 

виписки зі стаціонару ОДКЛ (17.06.2018р.) загрози життю і здоров’ю 

дитини не було. Відділом ювенальної превенції УПД ГУНП в області 

підтверджено факт перетину кордону дитини та її матері з метою 

подальшого лікування. 



 Працівниками служби забезпечено своєчасне внесення, облік, 

редагування, пошук, перегляд і використання даних, роздрукування форм 

документів у межах наданих прав доступу до інформаційних ресурсів 

Єдиної інформаційно-аналітичної системи «Діти».  

 З метою інформування громадськості про діяльність структурного 

підрозділу систематично розміщуються та поширюються дописи на  

офіційному сайті міста, Єдиному державному веб-порталі відкритих даних 

data.gov.ua, веб-сайті e-data.gov.ua, на веб-сайті e-tender.ua створено план 

закупівель товарів, робіт та послуг за електронною системою Prozorro 

(допорогові закупівлі). Також від початку року в соціальній мережі 

Facebook (сторінка «Служба дітей ІФ», спільнота «Опіка-Діти-ІФ)» 

періодично розміщуються інформаційні матеріали щодо роботи з дітьми. 

 Впродовж року службою розповсюджувалися серед широкого загалу 

інформаційні буклети «Як зберегти здоров’я дитини», «Відповідальне 

батьківство», «Дорослим про проблеми гігієни дітей», «Пам’ятка батькам, 

чиїм обов’язком є виховання та забезпечення розвитку дитини», 

«Дорослим про можливі проблеми дітей», «Стоп насильству та 

жорстокому поводженню з дітьми» інша інформаційно-довідкова 

продукція з питань забезпечення прав дитини. В 2018 році підготовлено та 

виготовлено флаєри «Ти маєш право…», листівки «Івано-Франківськ-

місто, дружнє до дітей!», іншу друковану продукцію. 

 Впродовж січня-лютого цього року працівники служби здійснили 

підготовчу роботу та внесли дані в програмі Google Docs щодо становища 

дітей в місті та інвентаризації освітніх, медичних, соціальних та 

реабілітаційних послуг, які надаються дітям та сім’ям з дітьми в рамках 

проведення підготовчої роботи перед розробкою та затвердженням 

регіональних планів реформування системи інституційного догляду та 

виховання дітей (лист Міністерства соціальної політики України від 

12.12.2017р. №24332/0/2-17/37). 

 У березні та травні 2018 року працівники служби брали участь в 

організованій БО «БФ «Карітас-Івано-Франківськ УГКЦ» робочій зустрічі 

та конференції “Вектор примирення: український та світовий досвід”; 

представники органів державної влади та місцевого самоврядування, 

громадських організацій та спілок разом здійснили картографування 

конфлікту у регіоні, а також обговорили шляхи розв’язання проблемних 

питань. 

 В рамках Меморандуму про співпрацю між виконавчим комітетом 

Івано-Франківської міської ради та Прикарпатським національним 

університетом ім. Василя Стефаника, 19.03.2018 року проведено семінар 

на тему: "Застосування чинних норм цивільно-процесуального права в 

роботі органу опіки та піклування" для працівників органів місцевого 

самоврядування міста та сіл міської ради, працівників служби у справах 

дітей обласної та районних державних адміністрацій за участі заступника 

директора Юридичного інституту, доцента кафедри судочинства 



Логвінової Марії Володимирівни. Отримані знання сприяють 

забезпеченню найкращих інтересів дітей в цивільному процесі.  

 19 березня 2018 року працівники служби у справах дітей взяли 

участь у проведенні ГО "Родина Кольпінга" круглого столу на тему 

"Сучасний Схід та Захід України: проблеми та перспективи подолання 

насильства в сім'ях, які постраждали внаслідок бойових дій на Сході 

країни" в рамках проекту "Подолання гендерно-обумовленого та 

домашнього насильства РАЗОМ". Під час круглого столу проведено обмін 

досвідом з ГО "Жінка майбутнього" з міста Бердянська Запорізької області 

в пошуку шляхів для вирішення даної проблеми. 

 На виконання доручень наради з заступниками директорів з виховної 

роботи навчально-виховних закладів І-ІІ рівня акредитації та професійно-

технічних закладів міста від 16.02.2018 р. працівниками служби 

забезпечено проведення двічі на місяць Днів служби у справах дітей в 

закладах з метою надання методичної та правової допомоги викладачам, 

адміністрації та студентам для забезпечення якнайкращих інтересів 

дитини. Впродовж року  проведено День служби в 13 професійно-

технічних та вищих І-ІІ рівня акредитації навчальних закладах у формі 

засідань методичних об'єднання керівників груп усіх спеціальностей, 

круглих столів з викладачами та студентами, дітьми-сиротами та 

позбавленими батьківського піклування тощо за вибором кожного закладу. 

Проведенню заходу передувала підготовча робота щодо опрацювання 

системи правовиховної та превентивної роботи, пов'язаної із 

забезпеченням прав дитини у закладі, та нормативно-правової бази для 

надання відповідей на заздалегідь поставлені учасниками запитання. До 

роботи залучалися при потребі наші партнери - представники 

Департаментів молодіжної політики та спорту, соціальної політики, БФ 

"БО Карітас Івано-Франківськ УГКЦ", відділу з питань додержання 

законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно-правових актів 

Управління держпраці в Івано-Франківській області, які надавали відповіді 

на питання, які турбували керівників груп та адміністрації закладів. При 

потребі  проводилася індивідуальна робота з дітьми. Традиційно на згадку 

про зустрічі залишали інформаційно-методичні матеріали. 

З метою ознайомлення наймолодших діток з їх правами ініційовано 

проведення 8 травня 2018 року в рамках відзначення Дня міста вуличних 

вистав "Права дітей - казковим героям" за участю викладачів та учнів 

вищого художнього професійного училища №3, вищого професійного 

училища сервісного обслуговування техніки, професійного будівельного 

ліцею, коледжу Львівського національного аграрного університету, 

академічного ліцею-інтернату. Телеверсію вистави юні прикарпатці могли 

переглянути на День захисту прав дитини 1 червня 2018 року на обласному 

телебаченні «Галичина».  

З нагоди Міжнародного дня сім’ї у міському парку ім.Т.Шевченка 

учасники свята «В сімейному колі» - діти з прийомних сімей та дитячого 

будинку сімейного типу, які проживають у нашому місті, висадили алею 



дерев. Службою забезпечено відпочинок учасників у дитячому 

розважальному центрі «Чубі Бум».  

1 червня у Міжнародний день захисту дітей спільно БО БФ «Карітас-

Івано-Франківськ УГКЦ» для малюків проведено «Свято в дитячому 

містечку» на майдані Шептицького. Свято супроводжувалось співами, 

танцями та квестами, малеча розважалась на батуті, грала в настільний 

теніс та футбол, брала участь у різноманітних майстер-класах. Вдалося 

залучити до проведення Свята Європейську студентську медичну 

асоціацію, дитячу художню студію «Кольорові пальчики», ВХПУ №3, 

відділ ювенальної превенції, спецпризначенців, кінологів ГУНП в області, 

ТРЦ «Велес» та театр кіно «Люм'єр». На завершення діти та батьки 

виготовили вітальну листівку рідному місту.  

Щоб зробити дозвілля дітей, які перебувають в полі зору служби у 

справах дітей м.Івано-Франківська, в літній канікулярний період не тільки 

веселим, а й змістовним, запобігти дитячій бездоглядності, служба 

залучала їх до участі в різноманітних заходах. 

11 червня 2018 року діти з батьками відвідали свято «Дослухай казку 

до кінця» в бібліотеці–філії №14. Діти розважалися іграми, читали казки.  

12 червня 2018 року діти мікрорайону Пасічна відвідали захід, який 

відбувся на майданчику біля бібліотеки–філії №5. Юні читачі малювали 

пальчиками, читали в ролях жартівливі вірші, грали в пізнавально-

розважальну гру «Пошук скарбів».  

13 червня 2018 року в Івано-Франківській обласній бібліотеці для 

юнацтва дітей, які потрапили в поле зору служби, було ознайомлено з 

художніми книжками, навчено заповнювати читацькі формуляри та 

забезпечено різноманітними іграми. Діти, які відвідали бібліотеку вперше, 

отримали незабутні враження від знайомства з книгою. 

Щотижня у вівторок впродовж літа діти з батьками брали участь в 

різноманітних майстер-класах та тренінгах в Центрі підтримки сім'ї БО БФ 

«Карітас – Івано-Франківськ УГКЦ». Найактивніші отримували квитки на 

безкоштовне відвідування щосереди спортивно-розважальних заходів на 

майданчику біля міського озера. 

16 червня 2018 року багато позитивних емоцій та можливість участі в 

різноманітних майстер-класах та розвагах отримали діти, які перебувають 

в полі зору служби у справах дітей, на Святі морозива компанії «Рудь». За 

сприяння працівників служби малеча отримала цікаві подарунки, цінні 

призи та можливість спілкування з казковими героями та аніматорами. 

20 червня 2018 року працівники служби та студенти Вищого 

художнього професійного училища №3 завітали до діток Івано-

Франківського обласного центру соціально-психологічної реабілітації 

дітей, які провели з малюками майстер-клас з малювання, пригощали їх 

солодощами та спільно весело проводили час. Діти малювали 

найголовніше – своє життя у рідному місті, в колі сім’ї.  

21 червня 2018 року працівники служби у справах дітей разом дітками 

із соціально неблагополучних сімей відвідали майстер-клас з 



бісероплетіння в Івано-Франківській обласній бібліотеці для юнацтва. Діти 

виготовили і забрали до власної домівки казкового метелика. 

21 липня 2018 року працівники служби у справах дітей брали участь 

в проведенні в м.Івано-Франківську Міста професій. Юні кандидати на 

посади змогли випробувати себе в ролі захисника прав дітей (складали 

пазли, брали участь у імпровізованій виставі, де допомагали дівчинці 

об'єднатися з своєю сім'єю і стати щасливою). Всі учасники свята змогли 

усвідомити, що кожна дитина має право на захист батьків, громади і 

держави, що кожен може вкласти власну лепту в щасливе подолання 

складних життєвих обставин в сім'ях, які проживають поруч з нами. 

25 липня 2018 року службою у справах дітей організовано для 70 

учасників (43 дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування, а також 

тих, що опинилися в складних життєвих обставинах, разом з батьками та 

опікунами) поїздку – дельфінарій «Оскар» (м.Трускавець) та зоопарк 

«Limpopo» (с.Меденичі Дрогобицького району Львівської області).  

9 серпня 2018 року працівники служби відвідали дітей, які 

відпочивають в позаміському закладі оздоровлення та відпочинку 

«Лімниця» та літній табір, що організувала дітям ГО «Родина Кольпінга на 

Прикарпатті». Дітей в ігровій формі було ознайомлено з Конвенцією ООН 

про права дитини. Хлопчики та дівчата висловлювали своє бачення 

захисту їх прав та інтересів, з цікавістю складали пазли, отримали пам'ятку 

«Служби допомоги дітям», у яких зазначені заклади міста, куди можна 

звернутися за кваліфікованою допомогою. 

14 серпня 2018 року служба у справах дітей організувала свято 

Першого портфелика. Ранці зі шкільним приладдям стали дарунком для 58 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які 

опинились у складних життєвих обставинах, та дітей, батьки яких 

загинули в зоні АТО. Секретар міської ради Оксана Савчук щиро 

привітала діток. Окрім портфелів та канцелярського приладдя, діти 

отримали смачне частування та необмежений час для розваг та ігор.  

З метою забезпечення здобуття дітьми повної загальної середньої 

освіти в місті Івано-Франківську службою у справах дітей впродовж 

серпня-вересня 2018 року проводиться Всеукраїнський профілактичних 

захід «Урок». Мета заходу - виявити дітей, які можуть не приступити до 

навчання, які не влаштовані або залишили навчання, та повернути їх до 

школи. Під час проведення заходу служба у справах дітей провела збір 

інформації про дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах, 

для надання їм кваліфікованої соціально-правової допомоги. 

13 вересня 2018 року для 70 дітей-сиріт, позбавлених батьківського 

піклування та дітей, що опинились в складних життєвих обставинах, 

організовано благодійну акцію за ініціативою депутата Івано-Франківської 

обласної ради О.Загурського. Діти разом з батьками, родичами, опікунами 

насолоджувались музичними творами у виконанні учнів та викладачів 

музичної школи №2 та отримали смаколики. 



28 вересня 2018 р. службою у справах дітей та Департаментом 

молодіжної політики та спорту організовано акцію – флешмоб 

«Усиновлення – це любов назавжди» з метою популяризації серед 

мешканців міста значимості необхідності вирішення проблем дітей, які 

перебувають на повному державному забезпеченні. Свято було 

організовано для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, а також дітей, які проживають у Містечку милосердя «Святого 

Миколая». На згадку всі присутні отримали символічні подарунки: 

тематичну листівку «Івано-Франківськ - місто дружнє до дітей» та 

солодкий пряник у вигляді серця «Тато, мама і я». Акція спрямована на 

долучення громадськості до вирішення проблем маленьких українців, їх 

братиків та сестричок, які виховуються в інтернатних закладах та очікують 

на усиновлення.  

Найулюбленіше свято, якого чекає вся дітвора – день Святого 

Миколая. Напередодні Новорічно-різдвяних свят працівники служби у 

справах дітей та студенти Вищого художнього училища №3 спільно 

вихованцями Івано-Франківського обласного центру соціально-

психологічної реабілітації дітей та міського соціально-реабілітаційного 

центру матері і дитини «Містечко милосердя Святого Миколая». 

розфарбовували ялинкові іграшки, якими зможуть прикрасити новорічну 

ялинку. 17 грудня 2018 року службою забезпечено участь в організованому 

благодійниками для 70 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, та дітей, що опинились в складних життєвих обставинах, у 

веселому дійстві з святковим частуванням, розважальною програмою та 

конкурсами, а також святі для дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського 

піклування, та дітей, що опинились в складних життєвих обставинах, в 

дитячому розважальному центрі «Чубі Бум». Впродовж 21-22 грудня 2018 

року діти пільгових категорій відвідали зимові розваги у віртуальному 

світі, організовані працівниками служби у справах дітей. Цьогоріч велику 

кількість адресної допомоги отримали діти, які перебувають в полі зору 

служби, від благодійників: одяг, іграшки, солодощі, продукти харчування, 

миючі засоби тощо. 

Багато зусиль в 2018 році було докладено працівниками служби 

щодо вивчення та поширення в роботі закладів та установ кращих практик 

превентивної роботи. А саме, 11 жовтня та 12 грудня 2018 року працівники 

служби брали участь робочій зустрічі та круглому столі на базі гімназії №2 

з обговорення запровадження в місті протидії булінгу з використанням 

методики інтерактивної роботи серед школярів – форум-театру.  

31 жовтня 2018 року працівники служби брали участь у навчальному 

тренінгу «Протидія торгівлі людьми. Ідентифікація осіб, постраждалих від 

торгівлі людьми». Спільно з колегами зі служб у справах дітей області 

обговорено роль структурних підрозділів у запобіганні торгівлі дітьми, як 

своєрідних «фільтрів» у припиненні причинно-наслідкових зв’язків в 

ланцюгу подій, коли діти можуть стати жертвою торгівлі людьми.  



13 листопада 2018 року в рамках реалізації спільних із ГО «Родина 

Кольпінга на Прикарпатті» заходів, спрямованих на запобігання та 

протидію домашньому насильству над дітьми проведено практичний 

семінар «Психологічні потреби дітей та формування ненасильницької 

моделі поведінки в сім’ях, які перебувають в складних життєвих 

обставинах». Участь у заході взяли партнери служби у справах дітей – 

працівники центру практичної психології та соціальної роботи 

Департаменту освіти та науки, департаменту соціальної політики, КНП 

«МДКЛ», місцевого центру з надання вторинної безоплатної допомоги. 

Під час роботи визначено роль кожної установи в ідентифікації 

психологічних травм в різних періодах життя дитини та способів усунення 

травмуючих чинників. 

20 листопада 2018 року службою проведено круглий стіл на тему 

«Крокуємо містом своїми правами». В засіданні взяли участь студентські 

та учнівські активи професійного будівельного ліцею, вищого художнього 

професійного училища №3, коледжу ЛНАУ, коледжу електронних 

приладів, ВПУ СОТ, ВПУ №13 та ВПУ №21. Обговорено питання 

виготовлення довідника для дітей, який би став у нагоді їх одноліткам у 

захисті своїх прав, створення альтернативного середовища для проведення 

дозвілля дітей, потреби створення студентських осередків тощо. Службою 

у справах дітей відзначено авторів ілюстрації до довідника «Крокуємо 

містом своїми правами» . 

Вбачаємо доцільність у формуванні навичок толерантного 

спілкування у сім'ях, в т.ч. і тих, які перебувають в полі зору служби у 

справах дітей. З метою розвитку у батьків навичок ефективної взаємодії з 

дітьми (активне слухання, Я-повідомлення, ефективні способи розв'язання 

конфліктів) служба ініціювала проведення 29 листопада 2018 року спільно 

з БО БФ "Карітас Івано-Франківськ УГКЦ" тренінгового заняття 

"Формування навичок толерантного спілкування". Присутні навчилися 

використовувати активне слухання у спілкуванні, розв'язувати конфлікти, 

враховуючи інтереси всіх членів сім'ї, долати проблеми з дисципліною 

дітей та запобігати їм, брати до уваги почуття та емоції (власні та дитячі) у 

спілкуванні.  

В рамках щорічної Всеукраїнської акції "16 днів проти насильства в 

приміщенні Крихівецької сільської ради 29.11.2018 року проведено 

навчальний семінар з активами сільських громад міської ради з питань 

налагодження взаємодії під час забезпечення соціального захисту дітей, які 

перебувають в складних життєвих обставинах, в тому числі таких, що 

можуть загрожувати їх життю та здоров'ю. Учасники отримали витяги з 

нових нормативних документів та методичну літературу, присутніх 

ознайомлено з проектами, які реалізує благодійна організація «Карітас-

Івано-Франківськ УГКЦ». 

Важливим у роботі служби є координація роботи в місті щодо 

забезпечення прав дітей. 



З цією метою 25 жовтня 2018 року проведено робочу зустріч з 

координатором проектів Карітас України по протидії людьми. Під час 

зустрічі обговорено ситуацію в місті Івано-Франківську щодо виявлення 

випадків торгівлі дітьми, факторів, які сприяють таким випадкам. 

Особливу увагу було зосереджено на проблемі відсутності документів, що 

посвідчують особу, в більшості представників ромської національності, які 

тимчасово перебувають у місті Івано-Франківську, що в свою чергу 

призводить до порушення прав їх дітей. За підсумками роботи обговорено 

шляхи подальшої взаємодії органу місцевого самоврядування та 

громадськості у мінімізації випадків торгівлі дітьми та забезпечення 

реалізації їх прав. 

З метою забезпечення прав та інтересів дітей, які перебувають у 

складних життєвих обставинах, в тому числі таких, що можуть 

загрожувати їх життю та здоров’ю, службою у справах дітей ініційовано 

проведення 29 жовтня 2018 року круглого столу за участю представників 

органів державної влади, місцевого самоврядування, закладів та установ: 

МЦСССДМ, обласної психоневрологічної лікарні №3, міського відділу 

ДВС, КЗ «Івано-Франківська станція швидкої медичної допомоги», МВ 

УДСНС, департаменту соціальної політики, центру практичної психології 

та соціальної роботи департаменту освіти та науки, міського управління 

охорони здоров’я, місцевого центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги. Під час роботи опрацьовано питання 

взаємоінформування у випадках виявлення дитини, яка опинилася у 

складних життєвих обставинах; участі суб’єктів виявлення та організації 

соціального захисту дітей під час оцінки рівня безпеки дитини з метою 

виявлення загроз її життю та здоров’ю; порядок формування 

міждисциплінарної команди для організації заходів невідкладного 

реагування, в тому числі надання послуг з кризового та екстреного 

втручання та повноваження суб’єктів виявлення та організації соціального 

захисту дітей відповідно до постанови КМУ від 03.10.2018 року №800. 

Рекомендації круглого столу обговорено на засіданні координаційної ради 

у справах дітей. 

21 грудня 2018 року працівники служби взяли участь в робочій 

зустрічі з першим заступником начальника Головного територіального 

управління юстиції в Івано-Франківській області Н.Рожковецькою. В ході 

зустрічі обговорено ряд важливих питань, з якими стикаються в роботі 

працівники служби у справах дітей. Зокрема, щодо надання дозволів 

органу опіки та піклування  на вчинення правочинів стосовно придбання 

на ім’я дітей майна, надання висновків про підтвердження місця 

проживання дитини для її тимчасового виїзду за кордон, виконання рішень 

судів в частині контролю органами опіки та піклування за виконанням 

батьківських обов’язків особами, яких було попереджено про необхідність 

змінити ставлення до виховання та утримання дітей. Під час зустрічі 

піднімалося питання ролі центрів безоплатної правової допомоги у 

паспортизації осіб ромської національності (вирішення в судовому 



порядку справ щодо встановлення фактів, що мають юридичне значення). 

Рекомендації зустрічі були обговорені на засіданні координаційної ради у 

справах дітей. 

В 2018 році розпочато роботу щодо впровадження в місті послуги 

сімейної медіації. Медіація – позасудова процедура врегулювання 

конфлікту (спору) шляхом переговорів сторін конфлікту за допомогою 

одного або кількох нейтральних посередників (медіаторів). Особливостями 

процесу медіації є орієнтованість на пошук взаємовигідного рішення, що 

враховувало б інтереси кожного. Може бути корисною у багатьох 

конфліктах, а особливо тих, що чутливі до збереження стосунків у 

майбутньому. Оскільки орган опіки та піклування розглядає велику 

кількість спорів з метою забезпечення якнайкращих інтересів дитини та 

врегулювання сімейних конфліктів, вбачаємо перспективним розвиток в 

нашому рідному місті послуг медіації, адже на практиці дуже часто 

зустрічаємося із невиконанням однією із сторін рішень, прийнятих 

органом опіки та піклування або судом.  

14 вересня 2018 року працівники служби у справах дітей вивчали 

досвід співпраці Львівського центру медіації та управління «Служба у 

справах дітей» Львівської міської ради з надання послуг мешканцям міста 

в справах щодо вирішення конфліктів між членами сім’ї, в якій 

виховуються діти. 

13 листопада 2018 року служба у справах дітей, запроваджуючи нові 

форми роботи, організувала спільно з ГО «Родина Кольпінга на 

Прикарпатті» для членів координаційної ради у справах дітей виконавчого 

комітету міської ради, працівників служби у справах дітей, патрульної 

поліції, місцевого центру з надання вторинної безоплатної допомоги, 

організовано ознайомчу зустріч з роботою ГО «Львівський центр 

медіації». Спробувати почути один одного, досягти розуміння та прийняти 

взаємоприйнятне рішення може допомогти спеціально підготовлений 

фахівець – медіатор. На думку присутніх, впровадження медіації у 

вирішенні конфліктних ситуацій мешканців міста Івано-Франківська є 

доречним. 

На запрошення ГО «Родина Кольпінга на Прикарпатті» працівники 

служби у справах дітей спільно з представниками інших установ та 

громадських організацій міста 25-28 грудня 2018 року брали участь в 

навчальному тренінгу «Базові навички медіатора. Сімейна медіація», що 

надає можливість застосувати отримані під час навчання навички у своїй 

професійній діяльності та допомогти потребуючим. 

 


