
Опис виконання у 2019 році 

Міської програми з реалізації Національної стратегії у сфері прав дитини на 

період 2017-2020 років. 

 

 

1.1.1. 07.05.2019 року в залі засідань виконавчого комітету міської ради 

презентовано інформаційний довідник "Крокуємо містом своїми правами". В 

заході взяли участь представники державних та недержавних закладів і установ, 

які діють в місті Івано-Франківську в інтересах дітей; бажаючі мали змогу 

ознайомитися з їх повноваженнями. 

02.10.2019 р. працівники служби у справах дітей взяли участь в засіданні 

методичного об'єднання заступників директорів з виховної роботи закладів 

освіти І-ІІ рівня акредитації Івано-Франківської області на базі Івано-

Франківського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. 

Говорили про забезпечення прав дітей, шляхи вирішення складних ситуацій та 

обмінялися досвідом у роботі та підготовці дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, до самостійного життя. 

Місто Івано-Франківськ працює над створенням об’єднаної територіальної 

громади. Впродовж другого півріччя 2019 року служба у справах дітей активно 

долучилася до цього процесу, відвідавши села Черніїв, Колодіївку, Узин, 

Підлужжя, Чукалівку, Підпечери Тисменицького району; поспілкувалися з 

активами цих громад, відвідали сім’ї опікунів, піклувальників, які проживають 

на території цих населених пунктів. Спільно аналізували стан справ, проблемні 

питання, можливі способи взаємодії та співпраці у сфері забезпечення прав і 

найкращих інтересів дитини. Для використання в роботі залишено методичні та 

інформаційні матеріали, підготовлені службою у справах дітей. Працівники 

служби у справах дітей виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради 

зустрілися з працівниками служби у справах дітей Тисменицької районної 

державної адміністрації щодо спільної роботи з дітьми-сиротами та дітьми, 

позбавленими батьківського піклування, які проживають в селах, що 

приєднались до Івано-Франківської міської ради. 

1.1.2. На запрошення ГО «Родина Кольпінга на Прикарпатті» працівники служби 

у справах дітей спільно з представниками інших установ та громадських 

організацій міста завершили навчання по програмі «Базові навички медіатора. 

Основи сімейної медіації», що надає можливість застосувати отримані під час 

навчання навички у своїй професійній діяльності та допомогти потребуючим. 

Завдяки спільній роботі у жовтні 2019 року підписано Меморандум про 

співпрацю між виконавчим комітетом Івано-Франківської міської ради та ГО 

«Родина Кольпінга на Прикарпатті» щодо впровадження та надання соціальної 

послуги посередництва (медіації) в місті. Під час підписання сертифіковані 

медіатори обговорили напрямки діяльності та урочисто відкрили один з 

небагатьох на Україні – Центр медіації Прикарпаття.  



Два працівники служби пройшли курс підвищення кваліфікації аудиторського 

навчання за категорією керівників служб у справах дітей в Центрі підвищення 

кваліфікації працівників сфери управління Міністерства соціальної політики 

України, інші – на короткотермінових семінарах в Івано-Франківському 

обласному центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників 

органів державної вади, органів місцевого самоврядування, державних 

підприємств, установ та організацій. 

1.1.3. Адміністрацією КНП «Міська дитяча клінічна лікарня Івано-Франківської 

міської ради» впродовж 2019 року направлялися листи, якими інформувалося 

про сім’ї, в яких було зафіксовано ухиляння батьків від виконання батьківських 

обов’язків у зв’язку з їх зловживанням алкогольними напоями.  

Департамент освіти та науки, заклади дошкільної та загальної середньої освіти 

впродовж року при потребі інформують службу у справах дітей про дітей, які 

виховуються в сім’ях, що опинились в складних життєвих обставинах; про 

батьків, які через тривалу хворобу не можуть виконувати свої батьківські 

обов’язки; про сім’ї, де порушуються права дітей чи обмежуються їх законні 

інтереси; про сім’ї, в яких батьки не виконують батьківські обов’язки у зв’язку 

із зловживанням алкогольними, наркотичними чи психотропними речовинами. 

Відповідно до затвердженого комісією з питань захисту прав дитини графіка 

соціальними педагогами та громадськими інспекторами впродовж 2019 року 

подано інформацію про стан виховання, утримання і розвиток 22 дітей у 

прийомних сім’ях та дитячому будинку сімейного типу. 

1.2.1. Департаментом освіти та науки здійснюються заходи щодо розширення 

кола спілкування дітей, сприяння розвитку їх талантів та здібностей, успішно 

здійснює управлінську діяльність щодо організації навчання обдарованих дітей, 

проводить в установленому порядку конкурси, олімпіади та інші змагання серед 

учнів. У IV етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад ЗЗСО міста представляло 

52 учасники, 25 з яких стали переможцями, повторивши минулорічний успіх. На 

загальноміському святі «Ми – надія твоя, Україно!» грошовими винагородами 

відзначено 155 учнів та преміями 75 їх наставників, які досягли найвищих 

результатів упродовж навчального року. Сорока учням у 2019 році призначено 

стипендію міської ради. 

З учнями випускних класів впродовж навчального року проведено 

інформаційно-просвітницькі заходи, спрямовані на професійне самовизначення 

та професійну просвіту з врахуванням актуальних потреб на ринку праці. 

18.04.2019 р. на території Ліцею №13 центром практичної психології та 

соціальної роботи спільно з міським центром зайнятості проведено 

інтерактивний захід для молоді «Майстерня професій». З учнями старших класів 

та їх батьками соціальними педагогами проведено заходи щодо професійного 

самовизначення та професійної підготовки, якими було охоплено 2811 учнів, 146 

батьків та 115 вчителів. 

29.05.2019 року для дітей міського соціально-реабілітаційного центру матері та 

дитини «Містечко милосердя святого Миколая» працівники служби у справах 



дітей спільно з учнями Івано-Франківського ВХПУ №3 організували свято 

гарного настрою та незабутніх вражень у світ цікавих та кольорових емоцій. 

02.08.2019 року проведено «День з Пластом» в рамках реалізації заходів для 

дітей та підлітків у літній школі лідерського росту "Я можу..." за сприяння 

служби у справах дітей та міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та 

молоді діти пільгових категорій провели День з пластунами в таборі "Незвідані 

таємниці" с.Гриньків Рожнятівського району нашої області. 

30.09.2019 року службою у справах дітей в м.Івано-Франківську з нагоди 

відзначення Дня усиновлення проведено інформаційну акцію "Усиновлення 

дитини - це щастя, а не таємниця". Мета акції - популяризація національного 

усиновлення, сімейних форм виховання, а також можливість висловити подяку 

родинам, які взяли на себе місію - прийняти дитину-сироту. Прикрасили дійство 

хореографічним флешмобом студенти коледжу Прикарпатського університету 

ім. В.Стефаника, а студенти Івано-Франківського ВХПУ №3 провели майстер-

клас для дітей "Віра, Надія, Любов!". 

20.11.2019 року в День спільних дій в інтересах дітей спільно з стажерами 

проєкту «Молодь і влада» проведено акцію «Правила загальні-відповідальність 

спільна». Напередодні на ОТБ "Галичина" разом із завідувачкою наркологічного 

відділення обласного наркологічного диспансеру та співкоординаторкою 

проєкту "Молодь і влада" розповідали про спільну акцію "Правила загальні - 

відповідальність спільна", а також обговорювали ризики та небезпеки вживання 

алкоголю дітьми, попередження продажу неповнолітнім алкогольних напоїв та 

тютюнових виробів. 

20.12.2019 року для дітей «Містечка Милосердя Святого Миколая» с. Крихівці 

Івано-Франківської міської ради та Будинку матері та дитини с. Горохолино 

Богородчанського району учні Івано-Франківського Вищого художнього 

професійного училища №3 створили новорічну–різдвяну казку. Діти 

переглянули виставу, взяли участь у майстер-класи з виготовлення ялинкових 

прикрас, отримали подарунки. 

20-22.12.2019 р. на Вічевому майдані службою у справах дітей спільно з 

майстрами та учнями ВХПУ №3 проводилися майстер-класи для дітей міста 

відповідно до рішення виконавчого комітету міської ради від 12.12.2019 р. 

№1477 «Про проведення службою у справах дітей у місті заходів з нагоди Дня 

Святого Миколая та різдвяно-новорічних свят». 

1.2.2. Департаментом освіти та науки, закладами ЗСО здійснюються 

просвітницько-профілактичні заходи, спрямовані на забезпечення прав 

неповнолітніх від жорстокості та насильства, профілактику насильницьких дій 

серед підлітків, попередження насильства в сім’ї, запобігання торгівлі людьми та 

гендерної рівності.  

28.11.2019 р. Департаментом освіти та науки на базі ЗШ №16 проведено нараду 

керівників закладів ЗСО та ПТО за участю начальника ВЮП УПД ГУНП та 

регіонального представника Уповноваженого Верховної Ради  України з прав 

людини в області на тему «Протидія булінгу в шкільному середовищі». 



В рамках Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства»  з 25.11.2019 р. у 

закладах освіти проведено прес-інформування учнів про мету проведення акції; 

виставки малюнків (оформлення артстіни, фотозони), виховні години на 

відповідну тематику. В шкільних бібліотеках демонструвалися тематичні 

виставки просвітницької літератури та проводились бібліотечні уроки 

«Попередження торгівлі людьми», «Як вберегтись від проявів морального, 

економічного та фізичного насильства», «Як допомогти жертвам насильства». У 

закладах дошкільної освіти проведено психологічні розваги для дошкільнят 

«Подорож до країни ввічливості та добра», заняття з дітьми старших дошкільних 

груп «Не ображай сам і не дозволяй іншим ображати себе». 

Працівникам психологічної служби закладів освіти організовано перегляд 

відеороликів на тему «права і обов’язки дітей» для учнів 1-4 класів, тернінгові 

заняття «Профілактика булінгу в учнівському середовищі», «Світ без 

насильства», інтерактивні перерви «Дітям про права», організовано зустрічі з та 

активістами правозахисних організацій у сфері попередження насильства в сім’ї. 

07.05.2019 року в залі засідань виконавчого комітету міської ради презентовано 

інформаційний довідник "Крокуємо містом своїми правами". В заході взяли 

участь представники державних та недержавних закладів і установ, які діють в 

місті Івано-Франківську в інтересах дітей; бажаючі мали змогу ознайомитися з 

їх повноваженнями. 

Знати свої права та вміти їх захищати - це не однакові поняття. В цьому 

переконалися студенти та учні семи професійно-технічних та вищих І-ІІ рівня 

акредитації навчальних закладів міста, для яких у день народження Івано-

Франківська службою у справах дітей було проведено правовий квест. 

15.05.2019 року всі учасники квесту мали змогу в ясний погодній день 

скористалися отриманим подарунковим сертифікатом – взяли участь в 

пізнавальній екскурсії містом. 

У День захисту дітей службою у справах дітей спільно з ГО "Родина Кольпінга 

на Прикарпатті" в парку культури та відпочинку імені Т.Шевченка проведено 

інформаційно-правовий захід «Щасливий простір дитинства» у формі квесту. 

Діти отримали багато позитивних емоцій та нових знань, активно відпочили. 

04.06.2019 року службою у справах дітей ще для 6 команд навчальних закладів 

проведено правовий квест "Крокуємо містом своїми правами": питання 

стосувалися діяльності закладів, які працюють у місті щодо забезпечення прав 

дітей. Команди відвідали різні куточки міста - Каскад, центр, парк культури та 

відпочинку ім.Т.Шевченка, Південний бульвар і вкотре переконалися, що у місті 

є багато установ, які готові діяти в їх інтересах. Найголовніше, що діти винесли 

з квесту - це необхідність вчасно звернутися за допомогою у забезпеченні їх прав 

та інтересів. 

25.11.2019 року в службу у справах дітей завітали команди коледжу технологій 

та бізнесу та коледжу Львівського національного аграрного університету, які 

брали участь у організованому БФ БО "Карітас - Івано-Франківськ -УГКЦ" квесті 



щодо протидії торгівлі людьми. Приємно, що молоді люди дали правильні 

відповіді на усі запитання. 

1.3.1. За звітний період працівниками відділу з питань опіки та піклування 

служби у справах дітей відвідано 172 дітей дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, за місцем проживання, про що складено відповідні 

акти. 

1.3.2. Проведено 4 інформаційні зустрічі з чотирма кандидатами у наставники за 

участю представника Івано-Франківського ОЦСССДМ та провідного фахівця із 

соціальної роботи МЦСССДМ. Укладено 2 тристоронні договори про 

наставництво між МЦСССДМ, інституційними закладами та наставниками. 

1.3.3. Проведення заходів щодо пошуку, відбору та забезпечення соціального 

супроводу кандидатів у патронатні вихователі та їх підготовки. 

Забезпечення функціонування патронатних сімей для можливості влаштування 

до них дітей віком від 0 до 18 років, які залишилися без піклування батьків, та 

дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах.  

З метою популяризації та залучення мешканців міста до нових форм роботи з 

дітьми-сиротами та дітьми, які опинилися в складних життєвих обставинах, 

проводиться інформаційна кампанія з питань наставництва та патронатних 

сімей. Взято участь у телепередачі «Актуальне інтерв’ю» на ОТБ «Галичина» 

щодо створення патронатних сімей. В міській філії Івано-Франківського 

обласного центру зайнятості спільно з ОЦСССДМ проведено 5 семінарів з 

безробітними. В кінотеатрі «Люм’єр» перед кіносеансами демонструється 

інформаційний рекламний ролик щодо послуги патронату над дитиною. 

Виготовлено та розміщено 2 бігборди та 3 сіті-лайти. Проанкетовано 6 родин 

кандидатів в патронатні вихователі, троє з яких пройшли навчання та отримали 

рекомендації для створення патронатних сімей. 

Для запровадження в місті Івано-Франківську послуги патронату над дитиною в 

рамках програми підготовки кандидатів у патронатні вихователів 13,17.12.2019 

р. проведено тренінг "Міждисциплінарна команда: партнерство та прийняття 

рішень у найкращих інтересах дитини", в якому взяли участь працівники служби 

у справах дітей, МЦСССДМ, ювенальної превенції, Департаменту молодіжної 

політики та спорту, Департаменту соціальної політики, БФ "БО Карітас Івано-

Франківськ УГКЦ", кандидати в патронатні вихователі. Під час тренінгу 

учасники обговорили алгоритм дій щодо надання послуги з патронату над 

дитиною, норми чинного законодавства, які врегульовують дане питання, а 

також ознайомилися з формами документів, що заповнюються в процесі надання 

послуги з патронату над дитиною. Також своїм досвідом з впровадження послуги 

патронату над дитиною поділився центр соціальних служб для сім`ї, дітей та 

молоді Косівської РДА. 24.10.19 р. фахівцем із соціальної роботи МЦСССДМ 

спільно із працівниками служби у справах дітей здійснено обстеження умов 

проживання кандидатів у патронатні вихователі, згідно пункту 6 постанови 

Кабінету Міністрів України від 16.03.2017 р. «Деякі питання здійснення 

патронату над дитиною». 



1.3.4. Впродовж звітного періоду заяв від вагітних жінок про влаштування до 

центру матері і дитини не надходило. З метою надання соціально-психологічної 

допомоги та реабілітації службою у справах дітей скеровано трьох матерів з 

малолітніми дітьми в центр соціально-психологічної допомоги в смт.Верховина. 

1.3.6. МЦСССДМ забезпечено соціальний супровід 12 прийомних сімей, в яких 

виховується 18 дітей (в т.ч. 2 сім’ї вимушених переселенців) та дитячого будинку 

сімейного типу (8 дітей) з числа внутрішньо переміщених осіб. Здійснювалася 

робота із вдосконалення взаємодії прийомних сімей та прийомних батьків, 

підтримання взаємостосунків прийомних дітей з біологічними родичами 

(контакти по телефону з братами та сестрами, зустрічі з родинами), адаптації 

дітей до навчання в нових професійно-технічних навчальних закладах, залучено 

прийомних дітей до заходів змістовного дозвілля, сприяння в постановці на 

квартирну чергую Проведено кампанії по збору коштів для реабілітації дитини-

інваліда з прийомної та лікування онкохворої дитини. Проведено анкетування та 

співбесіду з чотирма сім’ями кандидатів, три з яких пройшли навчання, 

організоване ОЦСССДМ для кандидатів в опікуни, прийомні батьки, батьки-

вихователі. Впродовж 2019 року надавались послуги 67 сім’ям, в яких 

виховуються 97 дітей, які перебувають під опікою (піклуванням) щодо створення 

позитивного соціально-психологічного мікроклімату в сім’ї, адаптації дитини в 

нових умовах, створенні належних умов для забезпечення індивідуальних 

потреб, сприянню навчання та розвитку дитини. 

В 2019 році службою у справах дітей на розгляд виконавчого комітету міської 

ради підготовлено проекти 21 рішення, якими надано статуси дитини-сироти, 

дитини, позбавленої батьківського піклування, 25 дітям та встановлено опіку 

(піклування) над 18 дітьми, на повне державне забезпечення направлено 12 дітей, 

з них 5 впродовж року вже влаштовано до сімейних форм виховання. 

Підготовлено 17 висновків про доцільність встановлення, опіки, піклування та її 

(його) відповідність інтересам дітей. 

На даний час в м.Івано-Франківську функціонує 9 прийомних сімей, в яких 

виховується 13 дітей, та один дитячий будинок сімейного типу, в якому 

проживає 8 дітей. Звіти про стан утримання і виховання дитини у 8 прийомних 

сім’ях та дитячому будинку сімейного типу розглянуто на засіданні комісії з 

питань захисту прав дитини. 

1.3.7. 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, відділу ювенальної превенції, освітянських закладів, міського 

центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, КП «Муніципальна варта» 

тощо.  

Впродовж року відвідано 402 сім’ї, що мають на утриманні 515 дітей та 

потрапили в поле зору соціальних служб. Під час обстежень умов проживання 

дітей 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. 

З метою надання дітям із сімей, які перебувають у складних життєвих 

обставинах, адресної допомоги в підготовці до нового навчального року та 

осінньо-зимового сезону, виявлення дітей шкільного віку, не охоплених 

навчанням на початок навчального року, у місті впродовж серпня-вересня 

проводиться Всеукраїнський профілактичний захід «Урок». До його проведення 

було залучено Департамент освіти та науки, загальноосвітні, дошкільні, 

професійно-технічні та вищі І-ІІ рівня акредитації навчальні заклади міста. З 

отриманої інформації відомо, що станом на 13.09.2019 року до навчання не 

приступили 49 дітей, з них 5 самовільно залишили навчальний заклад, 34 дітей 

перебувають за кордоном, 9 – хворіють, 1 – оздоровлюється в ДОЗ. В місті Івано-

Франківську приступили до 2019-2020 навчального року 243 дитини, які 

переміщені з тимчасово окупованої території. Потребуючим сім’ям була надана 

допомога канцтоварами, організовано безкоштовне харчування у навчальних 

закладах тощо. Спільними заходами служби у справах дітей, Департаменту 

освіти та науки, відділу ювенальної превенції відвідано дітей за місцем 

проживання, діти повернулись до навчання. 

Від початку року за наслідками проведеної роботи одного хлопчика влаштовано 

в медичний заклад для обстеження стану його здоров’я; надано допомогу в 

реєстрації двох малолітніх дітей, яких батьки своєчасно не зареєстрували їх за 

місцем проживання; вирішено влаштування дитини на оздоровлення в заклад 

санаторного типу; за погодженням з матір’ю тимчасово влаштовано дитину в 

Міжрегіональний центр соціально-психологічної реабілітації дітей в с. Мединя 

на час проведення ремонту в помешканні; одну новонароджену дитину разом з 

неповнолітньою матір’ю ромської національності повернуто до медичного 

закладу, який вона самовільно покинула. З особами ромської національності під 

час рейдів проводяться бесіди про відповідальність за використання дітей при 

жебракуванні. Одному неповнолітньому надано допомогу в оформленні 

паспорта громадянина України у формі ID картки; одну неповнолітню повернуто 

із закладу соціального захисту дітей в рідну сім’ю; двом матерям надано 

допомогу в оформленні гарантованих державою соціальних допомог; 

забезпечено систематичне консультування трьох дітей кваліфікованими 

психологами; двом дітям забезпечено отримання інклюзивної освіти; три матері 

за сприяння служби у справах дітей пройшли курс лікування від алкогольної 

залежності. Працівниками служби забезпечено право дитини на батьківське 



піклування шляхом визнання батьком свого батьківства в органах РАЦСу. У 

зв’язку зі станом здоров’я матері двоє дітей передано на виховання в сім’ю 

батька до завершення нею курсу лікування; забезпечено оздоровлення 8 дітей, 

які опинилися в складних життєвих обставинах, 3 сім’ям надано одноразову 

матеріальну допомогу в зв’язку із скрутними матеріальними обставинами. З 

неповнолітньою матір’ю ромської національності повторно проведено бесіду 

про відповідальність за використання новонародженої дитини при жебракуванні, 

також встановлено місце її реєстрації та направлено в службу у справах дітей 

Підгаєцької райдержадміністрації Тернопільської області, також надано 

допомогу в оформленні гарантованих державою допомог та паспорта 

громадянина України у формі ID картки. Під час роботи робочої групи за місцем 

проживання виявлено трьох дітей, які потребували невідкладної медичної 

допомоги, в зв’язку з цим бригадою швидкої медичної допомоги їх було 

доставлено в медичний заклад для обстеження та лікування. Одного 

неповнолітнього, який перебуває в конфлікті із законом, та походження якого не 

було відомо, працівниками служби у справах дітей було забезпечено дотримання 

його прав шляхом встановлення прізвища імені та по батькові, місця його 

проживання та реєстрації, а також місця перебування його рідної багатодітної 

сім’ї. Працівниками служби спільно з адміністраціями навчальних закладів міста 

вжито заходів щодо повернення 8 неповнолітніх до навчання. Щодо п’яти сімей 

винесено питання участі батьків у вихованні та утриманні дітей на засідання 

комісії з питань захисту прав дитини, з метою повернення дитини, відібраної від 

батьків в Португалії, складено акт обстеження умов проживання сім’ї в м.Івано-

Франківську з метою долучення до матеріалів справи. Дітям надавалася 

благодійна допомога одягом та взуттям. Проведено ряд заходів для вирішення 

подальшої долі дитини, яка самостійно звернулася в Міжрегіональний центр 

соціально-психологічної реабілітації. Дітей, які проживали у сім’ях, в яких 

батьки мають захворювання на туберкульоз, за сприяння працівників служби 

направлено в санаторій смт.Ворохта. Двох неповнолітніх разом з батьками 

направлено в центр підтримки сім’ї БО «БФ «Карітас Івано-Франківськ УГКЦ» 

для роботи з психологом у налагодженні міжособистісних відносин через 

складний підлітковий вік. Працівники служби у справах дітей інформували 

батьків, заяви яких та справи перебували на розгляді у службі, про можливість 

розв’язання конфліктних ситуацій за допомогою медіації. 

1.4.1. З метою підвищення виховного потенціалу 9 прийомних батьків пройшли 

навчання на курсах підвищення кваліфікації прийомних батьків та батьків-

вихователів. Три сім’ї пройшли навчання за програмою навчання кандидатів у 

прийомні батьки, батьки-вихователі. 

Станом на 27.12.2019 року на обліку кандидатів в усиновлювачі перебувало 11 

пар. З метою забезпечення права дітей на сімейне виховання обстежено умови 

проживання 10 кандидатів в усиновлювачі, сформовані особові справи та 

внесено дані в ЄІАС «Діти»; здійснено контроль за дотриманням прав 35 

усиновлених дітей; підготовлено висновки про можливість бути 



усиновлювачами для 10 подружніх пар; підготовлено 8 висновків про 

доцільність усиновлення дитини; організовано передачу 3 усиновлених дітей 

усиновлювачам у міському соціально-реабілітаційному центрі «Містечко 

милосердя Святого Миколая». Працівники служби взяли участь у 12 судових 

засіданнях Івано-Франківського міського суду щодо усиновлення 13 дітей. Від 

початку року кандидатами в усиновлювачі  усиновлено 8 дітей, одна з яких є 

дитиною з особливими потребами. В 2019 році організовано знайомство 

кандидатів в усиновлювачі, опікуни та прийомні батьки з 3 дітьми, які 

перебувають в Івано-Франківському обласному центрі соціально-психологічної 

реабілітації дітей, 3 дітьми, вихованцями Івано-Франківського міського центру 

соціально-психологічної реабілітації матері та дитини «Містечко милосердя 

святого Миколая», та однією дитиною, яка перебувала в Івано-Франківській 

обласній дитячій клінічній лікарні, з метою влаштування до сімейних форм 

виховання. 

1.4.2. Службою у справах дітей розповсюджуються серед широкого загалу 

інформаційні буклети «Відповідальне батьківство», «Пам’ятка батькам, чиїм 

обов’язком є виховання та забезпечення розвитку дитини», «Дорослим про 

можливі проблеми дітей», «Стоп насильству та жорстокому поводженню з 

дітьми», флаєри «Ти маєш право…», інша інформаційно-довідкова продукція з 

питань забезпечення прав дитини. З метою інформування громадськості про 

діяльність структурного підрозділу систематично розміщуються та 

поширюються дописи на власній сторінці в соціальній мережі та офіційному 

сайті міста. Також в 2019 році в соціальній мережі Facebook (сторінка «Служба 

дітей ІФ») розміщено 515 інформаційних матеріалів щодо роботи з дітьми, на 

сайті міста – 12 інформаційних повідомлень. 14.07.2019 року у місті вперше 

проведено І Фестиваль української родини для франківських сімей у «Просторі 

Інноваційних Креацій «Палац». 

23.08.2019 року з нагоди Дня прапора службою у справах дітей спільно з Бюро 

УГКЦ з питань екології Івано-Франківської Архієпархії УГКЦ, Дністровським 

басейновим управлінням водних ресурсів, патрульною поліцією, Департаментом 

культури проведено І Екодень «Любити свою країну так просто!».  

24.08.2019 року на Вічевому майдані відбулась благодійна акція "Фото для 

друга", де небайдужі та охочі мешканці та гості міста могли сфотографуватись 

та зробити пожертву для лікування дитини з прийомної сім’ї. 

1.4.3. Станом на 31.12.2019 р. на обліку в службі у справах дітей перебувало 202 

особи, з них 160 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 42 

дитини, що опинились в складних життєвих обставинах.  

З категорії дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування: 

-123 дитини виховуються в сім’ях опікунів, піклувальників; 

- 15 дітей – у прийомних сім’ях та ДБСТ; 

- 20 дітей перебувають на повному державному забезпеченні (в державних 

дитячих закладах – 13; в середніх спеціальних навчальних закладах – 7); 

- 2 дітей тимчасово влаштовані в сім’ї родичів, знайомих.  



1.5.1. В 2019 році в рамках діяльності Центру відвідування для неповнолітніх, які 

перебувають в конфлікті з законом, проводилася індивідуальна робота з 9 

неповнолітніми та їх батьками. Для неповнолітніх проведено соціально-

профілактичні групові заходи «Права дитини та як захистити свої права» за 

програмою «Будуймо майбутнє разом»; заняття з профілактики негативних явищ 

в молодіжному середовищі «Крок за кроком», бесіда «Основи толерантності», 

індивідуальні заняття за програмою «Життєві навички». 

1.5.2. Впродовж року службою у справах дітей організовувалися заходи для дітей 

міста, в т.ч. тих, що перебувають на обліку в службі. 

16.04.2019 року діти, які перебувають на обліку в службі у справах дітей, 

переглянули благодійну театральну постановку «Аффабель» в Івано-

Франківському національному академічному драматичному театрі ім.Івана 

Франка та отримали подарунки. 

Служба брала активну участь та залучала благодійників для надання допомоги 

потребуючим до Великодніх свят. 

З нагоди святкування Дня міста Івано-Франківська 03.05.2019 р. в міському 

парку культури ім. Т.Шевченка спільно з організацією «Спорт для всіх» 

проведено спортивне сімейне свято «Спільно до нових вершин» для дітей 

пільгових категорій. 

Для дітей, які перебувають на обліку в службі, організовано ряд заходів з нагоди 

Дня захисту дітей. 30.05.2019 року для дітей організовано майстер-клас з 

виготовлення шоколадних цукерок у "Львівській майстерні шоколаду". Діти 

ознайомилися з таємними секретами приготування найсмачніших цукерок та 

вчилися робити справжні кондитерські шедеври. 01.06.2019 року організовано 

для діток майстер -клас з виготовлення круасанів в крамниці "Цар хліб".  

30.05.2019 року працівники служби у справах дітей та Департаменту освіти та 

науки провели з 450 вихованцями найбільшого пришкільного табору міста 

спеціалізованої школи № 1 навчання правилам взаємодії з оточуючими. Дітки 

отримали в подарунок настільні ігри, якими зможуть гратися в пришкільному 

таборі. 

31.05.2019 року напередодні Міжнародного дня захисту дітей для юних івано-

франківців було організовано свято, до проведення якого долучилися БФ «БО 

«Карітас Івано-Франківськ УГКЦ», служба у справах дітей, Департамент освіти 

та науки Івано-Франківської міської ради, ювенальна превенція Прикарпаття, 

студенти ІФНМУ. В Дитячому містечку «Маю право» діти мали змогу відвідати 

різноманітні локації та майстеркласи, лікарню для ведмежат, благодійний 

ярмарок, висловити свої мрії на дошці побажань. На святі працював 

відеооператор обласного телебачення «Галичина» для висвітлення сюжету 

вуличної програми «Веселий нотний стан». Всі присутні насолоджувалися 

співом юних талантів міста Івано-Франківська. Телеверсію програми було 

продемонстровано на ОТБ «Галичина» 06.06.2019 року. 

04.08.2019 року 42 дітей під час екскурсійної поїздки мали можливість відчути 

дух Середньовіччя, поринути у далекі часи, дізнатися історію свого народу, 



отримати інформацію про фортецю "Ту Стань" як митний форпост держави, 

соляний шлях з Дрогобича у Європу, побувати в Середньовічному містечку, 

ознайомитися з середньовічними промислами українців.  

21.08.2019 року з ініціативи служби у справах дітей у розважальному дитячому 

комплексі “Чубі Бум” проведено Свято першого портфелика для 65 дітей, що 

найбільше потребують підтримки: учнів 1-4 класів з категорії дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, тих, які перебувають у складних 

життєвих обставинах, учнів 1-10 класів, батьки яких загинули в зоні ООС або 

померли після повернення додому. Цьогоріч діти отримали портфелики з 

необхідним шкільним приладдям, де крім самого портфеля та канцелярського 

приладдя, були ще й розвиваючі ігри.  

З ініціативи служби у справах дітей спільно з центром соціальних служб для 

дітей, сім’ї та молоді, відділом ювенальної превенції ГУНП в Івано-Франківській 

області, Івано-Франківським міським центром зайнятості, громадською 

організацією «Родина Кольпінга на Прикарпатті», Центром соціально-

психологічної допомоги для дітей та сімей благодійної організації БФ «Карітас 

Івано-Франківськ УГКЦ» впродовж липня-серпня 2019 року в місті працювала 

школа лідерського росту для дітей та підлітків «Я можу…»: «Юний кінолог», 

«Школа блогерства», «Крафтова майстерня» курс «Круто бути», тренінг 

особистісного зростання «Вибір змін». 

20.11.2019 року у День спільних дій в інтересах дітей працівник служби у 

справах дітей оцінювала виступи студентів у складі журі конкурсу "Студент 

року" в Івано-Франківському коледжі Львівського національного аграрного 

університету.  

15.12.2019 року Департаментом культури міської ради спільно з службою у 

справах дітей для діток воїнів АТО проведено свято «Миколай іде до кожного» . 

18.12.2019 р. напередодні Святого Миколая для дітей із соціально незахищених 

категорій організовано свято в «Гранде Піцерії». На святі панувала сімейна 

атмосфера. Малеча разом зі своїми батьками, бабусями, опікунами смакували 

піцою та весело проводили час. Кожна дитина від Святого Миколая отримала 

солодкий подарунок. 

У день Святого Миколая службою у справах дітей в Народному Домі 

«Княгинин» організовано свято для дітей пільгових категорій, дітей, які 

потребують особливої уваги та турботи. Вони разом зі своїми батьками, 

бабусями, опікунами переглянули казкову виставу, акторами якої були учні 3-А 

класу Початкової школи ім. Софії Русової та актори «Нового театру». Діти 

отримали подарунки. 

23.12.2019 р. напередодні новорічно-різдвяних свят працівниками служби у 

справах дітей у приміщенні туристично-інвестиційного центру проведено акцію 

«Новий рік-добрим вчинкам новий лік». В дружній атмосфері дітям пільгових 

категорій, які у 2020 році досягнуть повноліття, вручено подарунки та квитки на 

екскурсію оглядовим майданчиком міської Ратуші, а також на ковзанку. 



1.5.3. Впродовж року забезпечено роботу спеціалізованої служби «Телефон 

довіри», де щоденно можна отримати психологічну допомогу з 16.00 до 21.00 

год. За звітній період «Телефоном довіри» зафіксовано 582 звернення. 

Службою у справах дітей виготовлено та розповсюджується серед широкого 

загалу буклет «Стоп насильству та жорстокому поводженню з дітьми», в якому 

розміщена інформація про номери телефонів Національної «гарячої лінії» з 

протидії домашньому насильству, торгівлі людьми та гендерної дискримінації, а 

також номери телефонів Національної дитячої «гарячої лінії». 

1.5.4. В системі первинної медичної допомоги проводиться нагляд та 

спостереження дітей. Пацієнти, в яких виявлені розлади психічного здоров’я, для 

отримання консультації та корекції лікування скеровуються в обласні заклади 

охорони здоров’я. 

Департаментом освіти та науки проводяться просвітницько-профілактичні 

заходи з ученицями старшого шкільного віку з питань репродуктивного здоров’я 

дівчинки, жінки. В закладах освіти міста з дівчатками-підлітками проведено 

зустрічі з медичними працівниками обласного перинатального центру, центру 

планування сім’ї, сімейними лікарями сільських амбулаторій. 

Відповідно до угоди про співпрацю між Департаментом освіти та науки та Івано-

Франківським обласним перинатальним центром для класних керівників 6-10 

класів, практичних психологів, соціальних педагогів та лідерів учнівського 

самоврядування закладів ЗСО впродовж листопада 2019 року проведено цикл 

лекцій фахівцями Івано-Франківського обласного перинатального центру щодо 

здорового способу життя, профілактики ранніх статевих стосунків, інфекцій, які 

передаються статевим шляхом, збереження репродуктивного здоров’я. 

1.6.1. 30.06.2019 року Департаментом молодіжної політики та спорту спільно з 

Головним територіальним управлінням юстиції в Івано-Франківській області 

проведено правопросвітницький захід «Не займайтесь насильством - любіться!». 

Мета заходу полягала у формуванні правової культури та правової свідомості у 

суспільстві, підвищення рівня знань громадян щодо гарантованих їм 

Конституцією України та Законами України прав у різних сферах життя в тому 

числі зосередження уваги громадян на проблемі домашнього насильства в сім’ї. 

05.07.2019 року в залі засідань виконавчого комітету Івано-Франківської міської 

ради за ініціативи Департаменту молодіжної політики та спорту відбулася прес-

конференція на тему: «Протидія домашньому насильству!» з метою- 

інформування мешканців міста про наявні спеціалізовані служби підтримки 

постраждалих від домашнього насильства осіб, шляхи протидії домашньому 

насильству, його види, масштабів та отримання постраждалими кваліфікованої 

допомоги. Спікерами прес-конференції виступили представники уповноважених 

підрозділів органів Національної поліції, служби у справах дітей, Міського 

центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, управління охорони здоров’я, 

Департаменту освіти та науки, Центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги та Департаменту молодіжної політики та спорту. 



25 листопада 2019 року на Вічевому майдані відбулась акція-перфоманс 

«Кричати не можна мовчати» з нагоди старту Всеукраїнської акції «16 днів проти 

насильства» та відзначення Міжнародного Дня боротьби за ліквідацію 

насильства щодо жінок. В ході акції, на центральній площі міста, було розміщено 

інсталяцію із 286 пар чоловічого, жіночого та дитячого взуття, яке мало 

символічне значення, адже за статистикою до поліції з приводу вчинення 

домашнього насильства за 9 місяців 2019 року звернулося саме 286 осіб, зокрема: 

267 звернень від жінок і 19 від чоловіків. 

11 грудня 2019 року з метою привернення уваги громадськості та формування 

свідомості всіх верств населення щодо нетерпимого ставлення до домашнього 

насильства, відбулась вулична акція «#ДійПротиНасильства». В рамках 

проведення акції були розміщені 6 локацій, зокрема: «Поліцейська локація», 

«#ДійПротиНасильства», «Долоньки проти насильства», «Безоплатна правова 

допомога», «Соціальні служби» та «Громадські організації». На кожній із 

локацій мешканці міста мали можливість ознайомитися із підрозділами, до яких 

можна звернутися за допомогою у випадку потерпання від домашнього 

насильства, яку власне допомогу можна отримати та як захистити, свої права. 

1.6.2. За ініціативи Департаменту молодіжної політики та спору на телеканалі 

«Вежа» періодично здійснюється трансляція відеороликів з питань 

попередження домашнього насильства, рекомендованих Міністерством 

соціальної політики України. 

На виконання листа Міністерства соціальної політики України від, 28.05.2019 

року №10323/0/2-19/47 Департаментом молодіжної політики та спорту за 

сприяння відділу комп’ютерного та програмного забезпечення виконавчого 

комітету створено та розміщено на офіційному сайті міста в розділі «Актуально» 

та «Спорт» рубрику «Стоп насильству!» із відкритою інформацією про суб’єктів, 

які здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і 

насильству за ознакою статі в м. Івано-Франківську із зазначенням юридичних 

адрес, відповідальних осіб та контактів. 

З метою формування нульової толерантності до такого явища як домашнє 

насильство та інформування мешканців міста про структурні підрозділи, де 

можна отримати допомогу у разі потерпання від домашнього насильства, 

Департаментом молодіжної політики та спорту виготовлено та активно 

поширюються під час проведення превентивних заходів інформаційні буклети. 

Щорічно Міжнародна спільнота підтримує акцію «16 днів проти насильства» і 

Україна також не залишається осторонь цієї проблеми. 

Спільно з суб’єктами, відповідальними за реалізацію державної політики з 

питань з питань попередження домашнього насильства в м. Івано-Франківську 

розроблено і затверджено рішенням виконавчого комітету від 19.11.2019 року 

№1363 план заходів на відзначення в місті Всеукраїнської акції «16 днів проти 

насильства». Планом заходів визначено було проведення 42 превентивних 

заходи в закладах освіти та охорони здоров’я міста. 



21.01.2019 року заступник директора Департаменту молодіжної політики та 

спорту взяв участь в прямому ефірі телепрограми «Тема дня» на телеканалі «UA 

Карпати», де розповів про новації законодавства у сфері запобігання та протидії 

домашньому насильству і передбаченої відповідальності за вчинення 

протиправних дій. 

В 2019 році виготовлено та розповсюджуються довідники «Міжнародне та 

національне законодавство у сфері захисту дитини» та «Крокуємо містом своїми 

правами». Службою у справах дітей спільно з БО БФ «Карітас-Івано-Франківськ 

УГКЦ» виготовлено ролик соціальної реклами «А що дитині треба?», який 

транслювався впродовж травня-червня на ОТБ «Галичина» та ТРК «Вежа», а 

також в громадському транспорті міста. До Дня усиновлення з ініціативи служби 

у справах дітей ТРК «Вежа» виготовлено ролик соціальної реклами «Візьми 

дитину в сім’ю, впусти в дім ангела», який транслювався впродовж вересня-

жовтня на світлодіодних екранах, ОТБ «Галичина» та ТРК «Вежа», а також в 

громадському транспорті міста. Тематична поліграфічна продукція з нагоди Дня 

усиновлення була розміщена на сітілайтах в місті. 

В періодичних виданнях міста (газети «Нова зоря», «Західний кур’єр»), інтернет-

виданні «Бліц-інфо» розміщено матеріали з питань діяльності органу опіки та 

піклування. Працівники служби брали участь у тематичних передачах на 

телерадіоканалах – ОТБ «Галичина», ТРК «Вежа», «РАЇ», радіо «Карпати». 

1.7.1. Працівниками служби у справах дітей спільно з Департаментом житлової, 

комунальної політики та благоустрою проведено аналіз стану захисту житлових 

прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком 16 до 18 

років. За наслідками в серпні 2019 року 21 дитині надіслано листи з 

повідомленням про вручення про право на покращення житлових умов шляхом 

подачі документів для постановки на квартирний облік громадян, які потребують 

поліпшення житлових умов. Станом на 27.12.2019 р. на квартирному обліку при 

міськвиконкомі перебуває 13 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, (4 з них є внутрішньо-переміщені). 

У І кварталі 2019 року службою у справах дітей проведено заміну вікон в 

квартирі, яка на праві власності належить двом дітям-сиротам. За сприяння 

працівників служби у справах дітей благодійниками надано допомогу 

п’ятнадцятьом сім’ям, які мають на вихованні дітей та потребують підтримки та 

турботи, - подарункові сертифікати мережі магазинів «Копійочка» та 

комісійного магазину «Е-комора». Однією сім’єю, троє дітей якої перебувають 

на обліку в службі, опікується благодійна організація «Час добра та милосердя» 

та вирішує їх соціально-побутові проблеми. Трьом сім’ям, що опинилися в 

складних життєвих обставинах, надана матеріальна допомога в розмірі по 5 тис. 

грн. 

1.7.2. З навчальних закладів всіх рівнів акредитації до служби від початку року 

надійшло і задоволено (за результатами проведеної роботи з неповнолітніми та 

їх батьками) 19 клопотань про надання погодження на відрахування студентів, 

які за різних обставин не можуть продовжувати навчання у зазначеному закладі. 



2.1.1. В 2019 році службою у справах дітей виготовлено та розповсюджуються 

довідники «Міжнародне та національне законодавство у сфері захисту дитини» 

та «Крокуємо містом своїми правами». 

2.1.2. Усі бібліотеки закладів загальної середньої освіти забезпечені юридичними 

посібниками, збірниками законодавчих актів, а також правовою методичною 

літературою. 

2.2.1. 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. Від 

початку року в соціальній мережі Facebook (сторінка «Служба дітей ІФ», 

спільнота «Опіка-Діти-ІФ)» періодично розміщуються інформаційні матеріали 

щодо роботи з дітьми. 

З метою захисту прав та інтересів дітей, збереження інституту сім’ї та 

популяризації сімейних цінностей Департамент соціальної політики постійно 

здійснює заходи щодо соціального забезпечення та захисту громадян, які 

потребують допомоги і підтримки з боку держави. Інформація висвітлюється у 

ЗМІ, на офіційному сайт Департаменту та мережі Фейсбук. Станом на 01.01.2020 

р. на обліку в Департаменті перебуває 10 одержувачів державної соціальної 

допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 

грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам на надання 

соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомниз сім’ях за 

принципом «гроші ходять за дитиною», а також 95 одержувачів допомоги на 

дітей, над якими встановлено опіку чи піклування. 

2.2.2. МЦСССДМ розповсюджено 200 шт. буклетів щодо профілактики 

насильства. Фахівцями із соціальної роботи систематично проводяться 

інформаційно-просвітницькі бесіди у сім’ях щодо забезпечення прав та свобод 

людини. Працівники МЦСССДМ, ССД брали участь у відкритій лекції для 

психологів, соціальних педагогів навчальних закладів міста щодо нововведень у 

законодавстві стосовно запобігання домашньому насильству та функцій 

уповноважених суб’єктів, що здійснюють заходи щодо недопущення та 

мінімізації негативних наслідків проявів насилля в домашньому середовищі. В 

ДНЗ №17 «Ромашка» 27.11.2018р. проведено інформаційну лекцію для 

вихователів щодо функцій та взаємодії уповноважених суб’єктів в роботі із 

сім’ями, де є випадки вчинення домашнього насильства. 

Впродовж року службою у справах дітей 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.  

2.2.3. В жовтні 2019 року на базі Комунального навчального закладу «Івано-

Франківський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації 



працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 

державних підприємств, установ і організацій» працівником Департаменту 

молодіжної політики та спорту проведено навчання для представників управлінь 

соціального захисту населення, центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді, служб у справах дітей районних державних адміністрацій та органів 

місцевого самоврядування на предмет ознайомлення з новим законодавством у 

сфері запобігання та протидії домашньому насильству та повноваженнями, які 

покладено на їх підрозділи. 

У 2019 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 310 тис. грн., впродовж року профінансовано 309961,09 грн. 


