
Звіт про виконання в 2020 році «Міської програми з реалізації 

Національної стратегії у сфері прав дитини на період 2017-2020 років» 

 

1.1.1. Служба у справах дітей активно працює в питанні забезпечення 

прав дитини на території сільських населених пунктів, які добровільно 

приєдналися до Івано-Франківської міської територіальної громади. З цією 

метою 21 січня 2020 року проведено спільну нараду з в.о. начальника 

служби у справах дітей Тисменицької РДА щодо роботи з дітьми-сиротами 

та дітьми, позбавленими батьківського піклування, які проживають на 

території цих населених пунктів. 

 19 лютого 2020 року службою у справах дітей організовано зустріч з 

представниками громад сіл Черніїв, Підпечери, Колодіївка, Підлужжя, 

Березівка, Добровляни, які приєднались до Івано-Франківської ОТГ та сіл 

Братківці, Узин, Чукалівки щодо організації виконання функцій у сфері 

захисту прав дітей. Працівники служби ознайомили присутніх з 

законодавством України, що регулює захист прав дітей та актуальними 

питаннями дотримання прав та інтересів дітей вразливих категорій: дітей, 

які опинились в складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування. Окремі представники громад 

включено до складу міжвідомчої групи з питань контролю за дотриманням 

прав дитини за місцем проживання. 

1.1.2. 23 січня 2020 року під час моніторингового візиту, що тривав у 

Івано-Франківській області щодо забезпечення прав дітей в системі 

альтернативної опіки, працівниками Управління з дотримання прав дитини 

та сім’ї Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав 

людини та Департаменту захисту прав дітей та усиновлення Міністерства 

соціальної політики України підтверджено належну організацію роботи 

служби щодо виконання покладених на установу функцій. Виявлені 

незначні недоліки в роботі служби усунуто, про що повідомлено офіс 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. 

У 2020 році працівники служби у справах дітей проходили онлайн-

навчання, беручи участь у серії вебінарів "Захист дітей та підтримка сімей в 

умовах пандемії Covid-19", яку на своїй сторінці у Фейсбук проводили 

спільно Міністерство соціальної політики та Уповноважений Президента 

України з прав дитини, а також в серії вебінарів, які проводила МГО 

«Міжнародний центр розвитку і лідерства». 

10.11.2020 р. працівники служби у справах дітей взяли участь в 

організованому ГО «Д.О.М.48.24» та управлінням патрульної поліції 

тренінгу «Запобігання насильству в сім’ї», де мали можливість 

ознайомитись з дієвим методом навчання – методом прикладної драми. 

1.1.3. З метою забезпечення раннього виявлення дітей, які перебувають 

в складних життєвих обставинах закладами охорони здоров’я міської ради, 

управлінням охорони здоров’я Івано-Франківської міської ради 

здійснювалося інформування служби у справах дітей про батьків або осіб, 

які їх замінюють, що мають тривалу хворобу, яка перешкоджає їм 

виконувати свої батьківські обов'язки, або сім’ї, де порушуються права й 

обмежуються законні інтереси дитини, батьки ухиляються або не 



виконують батьківські обов'язки у зв'язку із зловживанням алкогольними 

напоями, наркотичними та психотропними речовинами тощо. 

Департамент освіти та науки Івано-Франківської міської ради, заклади 

дошкільної та загальної середньої освіти впродовж року інформують 

службу у справах дітей про дітей, які виховуються у сім’ях, що опинились в 

складних життєвих обставинах. Відповідно до графіку подання службі у 

справах дітей, затвердженого на засіданні комісії з питань захисту прав 

дитини, соціальними педагогами закладів загальної середньої та 

професійно-технічної освіти, громадськими інспекторами закладів 

дошкільної освіти упродовж 2020 року подано інформацію про стан 

виховання, утримання і розвиток 20 дітей у прийомних сім’ях та дитячих 

будинках сімейного типу. 

1.2.1. Для малечі в будиночку на Вічевому майдані біля ялинки 

впродовж 4 днів січня службою у справах дітей було організовано 

новорічно-різдвяні майстер-класи. Діти разом із майстрами та учнями 

Вищого художнього професійного училища №3 м.Івано-Франківська своїми 

руками створювали іграшки, виготовляли новорічні прикраси з фетру. 

 9 жовтня 2020 року в рамках святкування першої річниці створення 

Івано-Франківської територіальної міської громади, на площі Ринок 

службою у справах дітей спільно з Родина Кольпінга на Прикарпатті 

організовано майстерню-ігротеку «Громада відкрита для дітей»; 10-11 

жовтня 2020 року на площі Ринок нашого міста організовано спільно з 

працівниками та учнями Івано-Франківського Вищого художнього 

професійного училища №3 майстер-класів для діток із виготовлення еко-

іграшки з природніх матеріалів, композицій «Я люблю Івано-Франківськ», 

дитячих іграшок «Ангелик», підставок під горнятка в техніці декупаж, 

дерев’яних іграшок, композицій «Урожай у рідній ОТГ». 

Департаментом освіти та науки Івано-Франківської міської ради 

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 2019-2020 навчальному році учні закладів загальної середньої освіти 

міста Івано-Франківська вибороли 149 призових місць у III етапі 

Всеукраїнських учнівських олімпіад, 30 учнів здобули дипломи І ступеня, 

61 учень - II ступеня та 58 учнів - III ступеня. 

Кращі результати за кількістю рейтингових балів показали учні Ліцею 

№5 (31 перемога, 95 рейтингових балів), Ліцею №11 (32 перемоги, 80 

рейтингових балів), УГ №1 (32 перемоги, 76 рейтингових балів). Добрі 

результати показали учні ПMJI (12 перемог, 34 рейтингові бали), ліцею №3 

(8 перемог, 30 рейтингових балів). Слід відзначити, що переможцями стали 

учні 18 з 42 закладів І-Ш ступенів міста. Щорічно поновлюється банк даних 

обдарованих дітей. Звання «Учень року-2020» присвоєно десятикласнику 

Ліцею №11 Перепелиці Антону, бронзовому призеру Міжнародної 

олімпіади з астрономії у Румунії. 

Щорічно за поданням колегії Департаменту освіти та науки Івано-

Франківська міська рада признає по 40 стипендій найбільш обдарованим 



особам з числа учнів шкіл, профтехучилищ, студентів вищих навчальних 

закладів І-ІІ рівнів акредитації, які розташовані на території міста (240 тис. 

грн. на рік). 

З учнями випускних класів впродовж навчального року проводяться 

інформаційно-просвітницькі заходи спрямовані на професійне 

самовизначення та професійну просвіту з врахуванням актуальних потреб 

ринку праці. Упродовж 2020 року проведено: 

- професійну діагностику учнів старших класів, під час карантинних 

обмежень старшокласники у закладах загальної середньої освіти проходили 

онлан-тестування (охоплено понад 200 учнів 8-11 класів); 

- профорієнтаційні уроки, тренінги, виховні години, бесіди, семінари, 

тематичні диспути та круглі столи для учнів 8-11 класів (проведено 76 

вказаних заходів, охоплено 1234 учнів 8-11 класів); 

 - консультування учнів з приводу професійного самовизначення 

(охоплено 258 учнів 8-11 класів); 

- індивідуальні та групові консультації батьків щодо можливостей 

подальшого навчання і працевлаштування учнів, підготовки до ЗНО 

(охоплено 36 батьків); 

- профорієнтаційні заходи із залученням представників різних 

професій (охоплено 489 учнів 8-10 класів); 

- індивідуальні та групові консультації педагогів щодо професійного 

самовизначення учнів (охоплено 65 вчителів). 

1.2.2., 1.6.2. Департаментом освіти та науки, закладами загальної 

середньої освіти здійснюються просвітницько-профілактичні заходи, 

спрямовані на забезпечення прав дітей від жорстокості та насильства, 

профілактику насильницьких дій серед підлітків, попередження насильств в 

сім'ї, запобігання торгівлі людьми, з питань протидії торгівлі людьми та 

гендерної рівності. 

Працівники закладів освіти взяли участь у конференції «Змішаний та 

дистанційний формати навчання. Онлайн-безпека», тренінгу «Протидія 

гендерно зумовленому насильству, в тому числі домашньому: чому це 

важливо та як мобілізувати діяльність в цьому напрямі». Департаментом 

освіти та науки направлено у заклади освіти відео-матеріали «Як боротися з 

булінгом: поради для дітей», «Насильство в родині», онлайн- курс «Як 

врятуватися від інформаційних вірусів». 

16 січня 2020 року організовано та проведено семінар-практикум для 

практичних психологів ЗЗСО «Внутрішня гармонія як запорука 

професійного здорової психологів»; 15.01.2020 року – методичну студію для 

соціальних педагогів ЗЗСО «Профілактика та подолання емоційного 

вигорання педагога»; 20-21 січня 2020 р. – навчальний тренінг для 

практичних психологів та соціальних педагогів «Базові навички медіатора в 

закладах освіти. Створення та координація діяльності служб порозуміння» 

на базі ГО «Родина Кольпінга на Прикарпатті»; 19.02.2020 року - засідання 

творчої групи практичних психологів закладів дошкільної освіти 

«Психологічний вплив та подолання медіазалежності у дітей». 

26 листопада 2020 року на Вічевому майдані до початку Всеукраїнської 

акції «16 днів проти насильства» працівники Департаменту освіти та науки, 



соціальні педагоги закладів загальної середньої освіти взяли участь у 

проведенні інформаційної акції. Працівники психологічної служби в ході 

проведення акції надавали консультації з питань попередження насильства 

в сім'ї, серед сімей з дітьми та в молодіжному середовищі, розповсюджували 

інформаційні брошури та буклети щодо психологічних особливостей 

ненасильницьких стосунків у взаємодії «діти-батьки», основних дій 

батьків/опікунів з метою захисту себе та дитини в ситуації насильства. 

В рамках Всеукраїнської акції у закладах загальної середньої освіти для 

учнів 1-4 класів проведено заняття «Для чого потрібні долоньки», грались в 

інтерактивну гру «Ліза та її друзі подорожують світом», інтерактивні уроки 

«Життя без насильства», заняття з малюнкотерапії «Щаслива сім’я без 

насильства», для учнів 5-11 класів було проведено онлайн-зустрічі, онлайн-

заняття, інформаційно-просвітницькі заходи у онлайн-форматі. У закладах 

дошкільної освіти для педагогів проведено тренінг з використанням 

просвітницького відео «Протидія та запобігання булінгу в ЗДО», для 

дошкільнят проведено просвітницькі заняття «Мій улюблений світ без 

насилля», психологічні розваги для дошкільнят «Подорож у країну 

ввічливості та добра», заняття з дітьми старших дошкільних груп «Не 

ображай сам і не дозволяй іншим ображати себе», підготували відео-ролики 

на допомогу батькам та педагогам «Булінг в ДНЗ - міф чи реальність». У 

закладах позашкільної освіти проведено інтерактивні заняття, перегляд 

відео-роликів, конкурс малюнків «Stop Bullying», вихованці робили 

браслети «СТОП БУЛІНГ» для себе та відвідувачів клубу. 

Виконавчим комітетом міської ради спільно з громадською 

організацією «Родина Кольпінга на Прикарпатті» реалізовується проект 

«Організація та надання послуги посередництва (медіації)». У 2020 році з 

метою популяризації медіації проведено круглий стіл «Медіація в сімейних 

справах як спосіб альтернативного вирішення конфліктів. Можливості та 

перспективи» (лютий); презентацію «Медіація ефективний спосіб 

вирішення конфліктів» для студентів юридичних факультетів (березень); 

відкриту лекцію «Медіація: побудова конструктивного діалогу в родині, в 

громаді, в державі»; круглий стіл «Діалог та посередництво як інструмент 

запобігання конфліктам в територіальних громадах» для представників 

територіальних громад, державних установ та членів організації (вересень). 

Для спеціалістів та фахівців соціальної сфери проводилися інформаційно-

освітні заходи: практичний семінар «Взаємодія суб’єктів по роботі з дітьми, 

які пережили травму через насильство» (січень) та тренінг «Базові навички 

медіатора/медіаторки в закладах освіти. Створення та координація 

діяльності служб порозуміння з числа учнів/учениць для впровадження 

медіації за принципом рівний-рівному/рівна-рівній» для соціальних 

педагогів та психологів шкіл (лютий). 

1.3.1. З метою обліку та забезпечення контролю за збереженням житла, 

закріпленого за дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського 

піклування, працівниками відділу з питань опіки та піклування служби у 

справах дітей у 2020 році проведено обстеження умов проживання 17 сімей, 

проведено опис майна 19 дітей-сиріт та позбавлених батьківського 

піклування. Упродовж року 4 дітям переоформлено свідоцтво на спадщину 



після смерті батьків, зареєстровано місце проживання 2 дітей даної 

категорії. 

1.3.2. Проведено 4 інформаційні зустрічі з чотирма кандидатами у 

наставники в Івано-Франківському МЦСССДМ. Двоє з кандидатів у 

наставники пройшли відповідне навчання. 

1.3.3. З метою популяризації та залучення мешканців міста до нових 

форм роботи з дітьми - сиротами та дітьми, які опинились у складних 

життєвих обставинах, у 2020 році проводилася інформаційна кампанія з 

пошуку кандидатів у патронатні вихователі. Працівники МЦСССДМ взяли 

участь у телепередачі на ОТБ «Галичина» («Актуальне інтерв'ю»), ТРК 

«Карпати», «РАЇ» щодо створення патронатних сімей, записано інтерв’ю 

для інтернет видання ПІК, а також розміщено 7 публікацій в соціальній 

мережі Фейсбук та сайті міста, Забезпечено інформаційно-консультаційну 

підтримку 2 новостворених патронатних сімей, проанкетовано 3 родини 

кандидатів в патронаті вихователі, двоє з яких пройшли навчання. 

Службою у справах дітей ведеться робота щодо підтримки 

запровадженої в місті послуги патронату над дитиною. У 2020 році 

працівниками служби у справах дітей підготовлено сім договорів про 

надання послуг з патронату над дитиною, 4 договори про патронат над 6 

дітьми та проєктів відповідних рішень виконавчого комітету міської ради 

щодо влаштування (вибуття) дітей в сім’ю патронатного вихователя, 

створено міждисциплінарну команду підтримки послуги патронату над 

дитиною. Станом на 21.12.2020 року в двох сім’ях патронатних вихователів 

перебуває 4 дітей. 

1.3.4. В Івано-Франківській області функціонує Центр соціально-

психологічної допомоги в смт. Верховина, куди за направленням 

МЦСССДМ влаштовуються при потребі та згоді матері з дітьми, що 

опинилися в складних життєвих обставинах.  

1.3.6. МЦСССДМ забезпечено соціальний супровід 9 прийомних сімей, 

в яких виховується 13 дітей (в т. ч. 1 сім'я вимушених переселенців) та 

дитячого будинку сімейного типу з числа внутрішньо переміщених осіб, в 

якому виховується 8 дітей, з яких 5 - внутрішньо перемішених. 

Здійснювалась робота по вдосконаленню взаємодії прийомних дітей та 

прийомних батьків, підтриманню взаємин прийомних дітей з біологічними 

родичами (контакти по телефону з братами та сестрами, зустрічі з 

родичами), залученню прийомних дітей до заходів змістовного дозвілля, 

сприяння в постановці на квартирну чергу. За сприянням МЦСССДМ три 

прийомні сім'ї отримали матеріальну допомогу на лікування. Здійснювалась 

інформаційна кампанія щодо залучення коштів благодійників для лікування 

онкохворої прийомної дитини. 

Впродовж 2020 року надавались соціальні послуги 61 сім'ї, в якій 

виховується 104 дитини, 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, сприяння навчанню та розвитку 

дитини. 



1.3.7. В 2020 році організовано та проведено профілактичні рейди 

("Діти вулиці", «Вокзал», "Підліток", "Канікули", "Літо", "Урок"), 

спрямованих на соціальний та правовий захист дітей, запобігання їх 

бездоглядності та безпритульності, профілактику правопорушень, 

влаштування безпритульних і бездоглядних дітей до закладів соціального 

захисту, вжиття заходів впливу до дітей, які вживають спиртні напої, 

наркотичні засоби або психотропні речовини. 

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.  

За звітній період проведено 192 рейди, відвідано 258 сімей, що мають 

на утриманні 538 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, а за необхідності - влаштування 

дітей до лікувальних та закладів соціального захисту дітей. 

У разі, коли проведена робота не дає позитивних результатів, службою 

у справах дітей попереджено 122 батьків, ініційовано перед органами 

внутрішніх справ притягнення 28 батьків до адміністративної 

відповідальності за ст.184 КпАП. Коли в результаті спільної роботи 

вичерпано можливості покращити становище дитини в біологічній сім’ї, 

службою у справах дітей в 2020 році подано до суду позов органу опіки та 

піклування про позбавлення обох батьків батьківських прав відносно 3 

дітей. 

1.4.1. З метою підвищення виховного потенціалу 6 прийомних батьків 

пройшли навчання на курсах підвищення кваліфікації прийомних батьків та 

батьків-вихователів. Дві сім'ї пройшли навчання за програмою навчання 

кандидатів у прийомні батьки та батьки-вихователі. 

1.4.2. Впродовж 2020 року службою у справах дітей виготовлено для 

розповсюдження серед широкого загалу інформаційні буклети «Дитина 

чекає на Вас, відкрийте своє серце – візьміть ангела в родину», 

«Відповідальне батьківство», «Праця неповнолітніх: права, гарантії, 

обмеження», «Позбавлення батьківських прав: підстави та порядок 

розгляду», «Визначення місця проживання дитини», флаєри «Ти маєш 

право…», «Потенційному кандидату в усиновлювачі…», довідник «Як 

дорослому краще зрозуміти дитину» та виготовлено ролики соціальної 

реклами до Дня захисту прав дитини, Дня усиновлення та інформаційний 

ролик «Небезпеки в соціальних мережах».  

 До Дня захисту прав дітей та Дня усиновлення КП «ТРК «Вежа» та 

ОТБ «Галичина» транслювали соціальні відеоролики та тематичні передачі; 

КП «Електроавтотранс» транслювало ці ролики у міському громадському 

транспорті загального користування; управління архітектури, дизайну та 

містобудівної діяльності забезпечило трансляцію виготовлених службою у 



справах дітей соціальних роликів на світлодіодних екранах, розміщених на 

Вічевому майдані, площі Ринок, площі Івана Франка. 

1.4.3. Від початку року працівниками служби у справах дітей виявлено 

25 дітей, залишених без батьківського піклування. З них: 

- над 9 дітьми-сиротами встановлено опіку (піклування) родичами; 

- з 5 виявлених дітей, позбавлених батьківського піклування: 1 

усиновлена, 3 влаштовано під опіку родичів (знайомих), 1 – на повне 

державне забезпечення в професійно-технічний навчальний заклад;  

- після завершення стаціонарного лікування опікун 4 дітей продовжив 

виконання своїх обов’язків; 

- одну дитину, позбавлену батьківського піклування, влаштовано під 

опіку дідуся в зв’язку зі смертю бабусі-опікуна; 

- двох дітей-сиріт тимчасово влаштовано в сім’ю мачухи; 

- одну дитину-сироту влаштовано в сім’ю тітки; 

- двох дітей, позбавлених батьківського піклування, тимчасово 

влаштовано в сім’ю бабусі; 

- одна дитина-сирота тимчасово влаштована в заклад соціального 

захисту дітей. 

1.5.1. В рамках діяльності Центру відвідування для неповнолітніх, які 

перебувають у конфлікті з законом, проводилась індивідуальна робота з 

трьома неповнолітніми. Для них проведено заняття з профілактики 

негативних явищ в молодіжному середовищі «Крок за кроком», настільно-

профілактичну гру «Фотофішка», індивідуальні заняття за програмою 

«Життєві навички». Проведено індивідуальні бесіди щодо девіантної 

поведінки, стосунків у сім'ї, освіти, про відповідальність за власні вчинки, 

змістовне дозвілля, керування власними емоціями в ситуаціях гніву та 

агресії, а також інформаційно-роз'яснювальні бесіди щодо необхідності 

дотримання карантину, з метою запобігання поширенню коронавірусної 

інфекції COVID-19. 

1.5.2. З метою попередження дитячої бездоглядності службою у 

справах дітей у 2020 році організовано проведення ряду заходів.  

На відзначення в місті Дня захисту дітей 29 травня 2020 року діти з 

Містечка милосердя Святого Миколая для людей, що потребують допомоги, 

та вихованці Івано-Франківського обласного центру соціально-

психологічної реабілітації дітей, взяли участь в майстер-класі з 

розмальовування медового пряника «Даруємо солодкі емоції для малят». 

31.05.2020 р. та у Міжнародний день захисту дітей з ініціативи служби у 

справах дітей організовано спільні молитви за добру долю та здоров'я 

майбутнього покоління. Веселе свято для дітей з батьками у вигляді 

інтерактивної гри-квесту «Захисти свої права» впродовж тижня 

організовано службою у справах дітей спільно ГО «Родина Кольпінга на 

Прикарпатті». Діти з батьками спільно виконували завдання та 

ознайомлювалися з Конвенцією ООН про права дитини, правами та 

обов’язками. 01.06.2020 р. ОТБ «Галичина» та ТРК «Вежа» транслювали 

вуличну телепрограму «Права дітей-казковим героям». У Міжнародний 

день захисту дітей відбувся конкурс дитячих малюнків “Щасливим зростаю 

у рідному місті». Переможців конкурсу та три малюнки маленьких 



учасників відзначені конкурсною комісією. 3 червня 2020 р. в галереї 

«Бастіон» відбулася виставка малюнків учасників конкурсу. 175 яскравих 

малюнків відобразили дитячу безпосередність та гарний настрій юних 

художників. Під час виставки дітям вручили подяки служби у справах дітей 

за участь в конкурсі. Переможці конкурсу отримали сертифікати на 

придбання канцтоварів. 01.06.2020 р. на ФБ-сторінці міського голови та 

«Служба дітей ІФ», відбувся вебінар з порадами практикуючого психолога 

та презентацією довідника для батьків «Як дорослому краще зрозуміти 

дитину», виданого службою у справах дітей до Дня захисту прав дітей. Для 

дітей, які потребують особливої уваги та турботи службою у справах дітей 

спільно БО«БФ «Карітас-Івано-Франківськ УГКЦ» проведено акцію 

«Смаколики до свята власними руками». 117 сім’ям з дітьми вручено 

подарункові продуктові набори для приготування смаколиків. Діти разом з 

батьками, родичами випікали смачні кекси. Онлайн майстер-клас з випічки 

солодощів 4 червня 2020 р. траслювався БО «БФ «Карітас-Івано-Франківськ 

УГКЦ» на ФБ-сторінці міського голови, «Служба дітей ІФ» та «Карітас 

Івано-Франківськ». 04.06.2020р. в рамках проведення акції «Чистота-

запорука здоров’я» 168 дітям, які перебувають на обліку в службі у справах 

дітей вручено набори чистоти та гігієни та пам’ятки. Щонеділі (з 

31.05.2020р.) впродовж червня 2020 року (14.00-16.00 год.) на радіо 

«Дзвони» проводилася молитва та вервиця до Божого Милосердя за дітей 

спільноти «Матері в молитві». З 29.05.2020 р. до 05.06.2020 р. комунальне 

підприємство ТРК «Вежа» та ОТБ «Галичина» організувало трансляцію 

соціальних відеороликів та тематичних передач, а комунальне підприємство 

«Електроавтотранс» забезпечило безкоштовне транслювання цих 

соціальних роликів у міському громадському транспорті загального 

користування. Управління архітектури, дизайну та містобудівної діяльності 

забезпечило трансляцію виготовлених службою у справах дітей соціальних 

роликів на світлодіодних екранах, розміщених на Вічевому майдані, площі 

Ринок, площі Івана Франка, періодично з 29.05.2020р. до 05.06.2020 р. з 8.30 

год. до 22.30 год. 

 Впродовж липня-серпня 2020 року діткам пільгових категорій: 

дітям-сиротам, дітям, позбавлених батьківського піклування та дітям, 

батьки яких загинули в зоні ООС/АТО, вручено різноманітні дитячі іграшки 

та розвиваючі ігри, передані службі у справах дітей відповідно до 

розпорядження КМУ від 29.01.2020 р. №143-р. 

 19.08.2020 року службою у справах дітей на літній сцені в парку 

культури і відпочинку ім. Т.Г.Шевченка проведено Свято першого 

портфелика для 70 дітей, що найбільше потребують підтримки: учнів 1-4 

класів з категорії дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, 

дітей, які опинились у складних життєвих, діток, батьки яких загинули в зоні 

АТО/ООС та діток, учасників ООС(АТО), чиї батьки померли після 

повернення додому. Цьогоріч діти отримали портфелики з необхідним 

шкільним приладдям, де крім самого портфеля та шкільного канцелярського 

приладдя, були ще й горнятка з логотипами служби у справах дітей, 

кольорові плакати з розкладом уроків, навчальні глобуси, солодощі тощо. 

Діти також взяли участь у святковому флешмобі. 33 дітям, учням 2-9 класів 



пільгових категорій також забезпечено вручення сертифікатів шкільного 

приладдя. 

 30.09.2020 р. службою у справах дітей з нагоди відзначення Дня 

усиновлення проведено інформаційно-просвітницьку акцію та дитяче свято 

в Палаці Потоцьких «Простір Інноваційних Креацій «Палац» "Дитина чекає 

на Вас, відкрийте своє серце - візьміть ангела у родину». Присутні взяли 

участь у майстер-класі «Віра, Надія, Любов!", отримали смачні медові 

пряники, взяли участь в спортивних естафетах. Прийомні сім’ї та ДБСТ 

отримали подарункові сертифікати на сімейну фотосесію та фотоальбоми. 

 До Дня святого Миколая проведено акцію «Дарунки Святого 

Миколая» для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, 

дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах (дошкільного віку) 

з врученням подарунків за місцем проживання дітей; акцію «Помічники 

Святого Миколая» для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, для дітей, що перебувають в складних життєвих обставинах 

(шкільного віку) з врученням подарунків за місцем проживання дітей, акцію 

«Новий рік – добрим вчинкам новий лік» з врученням подарунків дітям-

сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, які в 2021 році 

досягнуть повноліття, з врученням квитків на екскурсію оглядовим 

майданчиком міської Ратуші. Для дітей, які перебувають в закладах 

соціального захисту дітей (соціально-реабілітаційний центр (дитяче 

містечко) благодійної організації «Містечко милосердя Святого Миколая 

для людей, що потребують допомоги» та Івано-Франківський обласний 

центр соціально-психологічної реабілітації дітей) проведено майстер-класи 

«Сніговик» та «Сніжинка».  

1.5.3. Впродовж 2020 року забезпечено роботу спеціалізованої служби 

«Телефон довіри», де жителі Івано-Франківської територіальної громади 

щоденно отримують психологічну допомогу з 16 до 21 год. За звітний період 

на «Телефон довіри» звернулось 633 особи.  

1.5.4. Задля покращення стану психічного здоров’я, з метою здійснення 

консультування, профілактики розладів психічного здоров’я дітей та 

дорослих, заклади охорони здоров’я Івано-Франківської міської ради 

співпрацюють із закладами охорони здоров’я вторинної (спеціалізованої) 

психіатричної та наркологічної медичної допомоги, організовують 

консультації спеціалістів, здійснюють диспансерне спостереження за 

пацієнтами, які мають психічні розлади та потребують постійного лікування 

за життєвими показниками. 

 Департаментом освіти та науки Івано-Франківської міської ради 

проведемо просвітницько-профілактичні заходи з ученицями старшого 

шкільного віку з питань репродуктивного здоров’я дівчинки, жінки. 

Розпочато курс лекцій для класних керівників 8-11 класів «Можливості 

обмежені-здібності безмежні», саме під такою назвою в рамках проведення 

Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства» та до Міжнародного дня 

людей з інвалідністю соціальними педагогами проведено просвітницькі 

відеоуроки, у закладах дошкільної освіти інтерактивні заняття «Доброта 

врятує світ», майстер-класи «Подаруй сердечко». 



1.6.1. Спільно з БФ «Карітас Івано-Франківськ УГКЦ» та сімейним 

клубом «Мистецтво бути разом» в рамках відзначення тижня подружжя в 

Україні організовано проєкт «Family practice» - «Простір для сімейного 

розвитку» в ході якого проведено 7 онлайн вебінарів на тему сім’ї та 

актуальних проблем. 

26 листопада 2020 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», «Поліцейська локація ювенальної 

превенції», «Безоплатна правова допомога», «Освіта та наука», «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. 

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 розпорядженням міського голови від 

16.11.2020 року № 471-р план заходів на відзначення в місті Всеукраїнської 

акції «16 днів проти насильства» з 25 листопада по 10 грудня. Планом 

заходів визначено було проведення 24 превентивних заходів в закладах 

освіти та охорони здоров’я міста. При виконавчому комітеті Івано-

Франківської міської ради утворено консультативно-дорадчий орган 

діяльність якого координує Департамент молодіжної політики та спорту – 

«Міжвідомча рада з питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного 

розвитку, запобігання домашньому насильству та протидії торгівлі 

людьми». Впродовж звітного періоду проведено два засідання Міжвідомчої 

ради 06.03.2020 року та 05.06.2020 року. На засіданні 06.03.2020 року було 

розглянуто питання співпраці мобільної групи протидії домашньому 

насильству із суб’єктами взаємодії, а також механізм інформування, 

своєчасне реагування та взяття на облік сімей у яких вчинено домашнє 

насильство. За ініціативи Департаменту молодіжної політики та спорту 

прийнято розпорядження міського голови від 28.05.2020 року № 184-р  «Про 

затвердження плану заходів щодо запобігання та протидії домашньому 

насильству в м. Івано-Франківську на 2020-2022 роки». 

05.06.2020 року розглянуто можливість співпраці органів місцевого 

самоврядування з ГО «ДОМ48/24» в реалізації пілотного проєкту щодо 

відкриття в м. Івано-Франківську кризової кімнати для осіб, які постраждали 

від домашнього насильства. 

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 виготовлено та активно поширюються під час 

проведення превентивних заходів інформаційні буклети. Систематично в 



засобах масової інформації та соціальних мережах поширюються 

повідомлення щодо спеціалізованих служб підтримки жертв домашнього 

насильства. На офіційному сайті міста створено рубрику «Стоп насильству» 

з контактами відповідальних суб’єктів. 

17 вересня 2020 року в Івано-Франківську відкрили оновлений Будинок 

нічного перебування (вул. Млинарська, 2А). Приміщення розширили та 

облаштували додаткові кімнати для безпритульних осіб, а також «Кризову 

кімнату» для тих, хто постраждав від насилля в сім’ї. Створення такої 

кризової кімнати було вкрай необхідним для надання тимчасового місця 

перебування особам, які через домашнє насильство опинилися в патових 

ситуаціях та страхом подальшого перебування з особою, яка чинить 

насильство на спільній житловій площі. 

1.6.2. 23 серпня 2020 року спільно з ГО «Віолла» здійснено презентацію 

молодіжного короткометражного фільму «Мала», який порушує проблему 

булінгу в закладах загальної середньої освіти міста. На конкурсі з розгляду 

пропозицій інститутів громадянського суспільства, яким надається 

фінансова підтримка з міського бюджету, що проводиться під патронатом 

Департаменту молодіжної політики та спорту у 2020 році підтримано та 

виділено фінансування на реалізацію проєкту «Молодіжні радники 

поліцейських проти цькувань», який має на меті подолання цькувань в 

освітньому середовищі. 

 25 листопада 2020 року представники Івано-Франківської міської 

ради, зокрема Департаменту молодіжної політики та спорту, взяли участь в 

прес-брифінгу під головуванням заступника голови ОДА С.Онищук та за 

участі представників відповідальних суб'єктів за реалізацію державної 

політики з питань запобігання та протидії домашньому насильству. В 

рамках заходу було презентовано здобутки та обговорено проблемні 

питання, а також в черговий раз поінформовано громадськість про те, куди 

слід звертатися за допомогою у випадках потерпання від насильства. 

За ініціативи Департаменту на телеканалі «Вежа» періодично 

здійснюється трансляція відеороликів з питань попередження домашнього 

насильства, рекомендованих Міністерством соціальної політики України. 

З метою забезпечення проведення просвітницької роботи серед 

учнівської молоді працівниками Центру практичної психології та соціальної 

роботи спільно з соціальними педагогами створено блог «Соціальний 

педагог» на інтернет-платформі Google+, в соціальній мережі Фейсбук 

створено групу «Психологічна служба Департаменту освіти та науки м. 

Івано-Франківська». Заклади загальної середньої освіти забезпечено 

наочними матеріалами для оформлення інформаційних стендів: «Алгоритм 

реагування педагога на факт виявлення булінгу», «Алгоритм для батьків», 

«Що сказати постраждалій дитині». 

У закладах загальної середньої освіти проводяться виховні години для 

учнів 1-11 класів з питань попередження домашнього насильства в сім’ї 

«Життя – найдорожча цінність». 

Працівниками закладів охорони здоров’я проводяться лекції на теми: 

«Домашнє насильство: кого і за що карає закон?», «Подолання насильства 

щодо дитини, координація дій». 



1.7.1. Відповідно до рішення виконавчого комітету міської ради від 

10.11.2020 року №1185 забезпечено проведення поточного ремонту 

сантехробіт, облаштування облицювальною плиткою стін та підлоги у 

квартирі, яка одноосібно належить на праві власності та користуванні 

дитині-сироті.  

1.7.2. Впродовж року працівники служби у справах дітей проводили 

соціально-профілактичну роботу з дітьми, які систематично залишають 

сім’ю (7) та навчально-виховні заклади (14). Також службою у справах дітей 

забезпечено участь працівників як представників органу опіки та піклування 

при розгляді кримінальних справ щодо 6 неповнолітніх та підготовку 

відповідних документів для цього.  

Від початку року служба у справах дітей розглядала 15 звернень ДУ  

«Центр пробації» щодо неповнолітніх, які обвинувачені у скоєнні 

кримінальних правопорушень. 

2.1.1. У 2020 році службою у справах дітей вперше видано до Дня 

захисту дітей матеріали, надані практикуючим психологом, арт-терапевтом, 

консультантом з короткотермінової терапії, зосередженої на вирішенні 

І.Вишинською. Збірка «Як дорослому краще зрозуміти дитину» передана в 

бібліотеки навчальних закладів міста. 

2.1.2. Усі бібліотеки закладів загальної середньої освіти забезпечені 

юридичними посібниками, збірниками законодавчих актів, а також 

правовою методичною літературою. 

2.1.3. Департамент освіти та науки Івано-Франківської міської ради 

щорічно планує та організовує роботу творчих груп, Школи молодого 

працівника, проведення навчально-методичних семінарів для вчителів 

правових дисциплін закладів загальної середньої освіти. Упродовж 2020 

року Департаментом освіти та науки організовано та щомісячно забезпечено 

робочу творчої майстерні НУШ вчителів історії, школи молодого 

соціального педагога. На допомогу педагогічним працівникам видано 

правовий календар «Пам’ятні дали у галузі прав людини «Гідність та 

свобода-найважливіші людські цінності!». У рамках міжнародного проекту 

«New views on history» Новий погляд на історію» вчителів історії з України 

та інших країн Східного Партнерства та Німеччини, вчитель історії 

Української гімназії №1 став учасником міжнародних історичних семінарів 

у м. Мінську, м. Берліні в якості вчителя-екеперта. В період карантину 

вчителями правознавства проводяться онлайн-уроки, підготовлено та 

записано 6 радіоуроків на місцевих телеканалах з історії правознавства та 

природознавства. Відповідно до плану роботи Департаменту освіти та науки 

Івано-Франківської міської ради 28 лютого 2020 року на базі Ліцею №7 

проведено II етап загальноміської учнівської олімпіади з природознавства, 

у якій взяли участь 74 учні 5-х класів із 37 закладів загальної середньої 

освіти. 

9 грудня 2020 року у онлайн-форматі проведено брейн-ринг «Права 

людини» для учнів 9- II класів закладів загальної середньої освіти на базі 

юридичного інституту ПНУ ім. Василя Стефаника. 

2.2.1. У 2020 році в соціальній мережі Facebook (сторінка «Служба 

дітей ІФ») розміщено 698 інформаційних матеріалів щодо роботи з дітьми, 



зокрема у повідомленнях наголошувалося мешканцям міста про правила 

убезпечення від інфікування хворобою COVID-19, спричиненою 

коронавірусом, проінформовано про те, куди можна звернутися по 

допомогу у кризовому випадку тощо. Начальником служби у справах дітей 

неодноразово надавалася інформація у ЗМІ з питань попередження 

бездоглядності, соціального сирітства, розвитку сімейних форм виховання 

дітей, з попередження насильства щодо дітей. 

2.2.2. Впродовж 2020 року службою у справах дітей виготовлено для 

розповсюдження серед широкого загалу інформаційні буклети «Дитина 

чекає на Вас, відкрийте своє серце – візьміть ангела в родину», 

«Відповідальне батьківство», «Праця неповнолітніх: права, гарантії, 

обмеження», «Позбавлення батьківських прав: підстави та порядок 

розгляду», «Визначення місця проживання дитини», флаєри «Ти маєш 

право…», «Потенційному кандидату в усиновлювачі…», довідник «Як 

дорослому краще зрозуміти дитину» та виготовлено ролики соціальної 

реклами до Дня захисту прав дитини, Дня усиновлення та інформаційний 

ролик «Небезпеки в соціальних мережах». 

2.2.3. У вересні 2020 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 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. 


