
 

Інформація про виконання у І півріччі 2021 року Службою у справах 

дітей «Міської програми з реалізації Конвенції ООН  

про права дитини на 2021-2025 роки» 

  

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. 

Впродовж півріччя проведено 8 зустрічей з активами сільських громад з 

питань дотримання 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.  

28 травня 2021 року працівниками Служби у справах дітей проведено 

навчальний тренінг та круглий стіл за участю радників міського голови на 

тему «Особливості забезпечення прав дітей в сільських населених пунктах 

Івано-Франківської міської територіальної громади», який проходив в 

Народному домі села Крихівці. 

З метою координації роботи у сфері забезпечення прав дитини, 

організації роботи з сім’ями опікунів, піклувальників, сім’ями, які 

перебувають в складних життєвих обставинах, в т.ч. постраждалих від 

домашнього насильства, впродовж ІІ кварталу 2021 року проводилися круглі 

столи та робочі зустрічі за участю керівників структурних підрозділів 

Південно-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. 

Івано-Франківськ), Івано-Франківського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги, МЦСССДМ, законних 

представників дітей. 

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 важливим напрямком роботи 

Служби у справах дітей є вчасне виявлення таких сімей та проведення з ними 

відповідної профілактично-виховної роботи. 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 102 рейди, відвідано 222 сімей, що мають 

на утриманні 366 дитини 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 закладів  та закладів соціального захисту дітей. 



У КНП «Міська клінічна дитяча лікарня Івано-Франківської міської 

ради» з 2021 року за направленням служби у справах дітей виконавчого 

комітету Івано-Франківської міської ради проходять реабілітацію, відновне 

лікування та цілодобовий догляд діти, які перебувають у складних життєвих 

обставинах.  

З метою створення умов для самовираження та розвитку дитини, 

попередження дитячої бездоглядності Службою у справах дітей у 2021 році 

організовано проведення ряду заходів.  

В лютому 2021 року Службою у справах дітей спільно з ГО 

«Соціальна платформа» проведено міський конкурс малюнку «Юний 

Рембрандт» для дітей. У галереї «Бастіон» відбувся благодійний розпродаж 

176 дитячих малюнків. Усі виручені кошти передано на лікування онкохворої 

дитини, позбавленої батьківського піклування, яка виховується в прийомній 

сім’ї. 

Для вихованців Міжрегіонального центру соціально-психологічної 

реабілітаціі проведено майстер-клас з аква-гриму «Тарас Шевченко - 

художник слова та пензля», Шевченківські читання на ФБ-сторінці Служба 

дітей ІФ. 

З нагоди Великодніх свят в квітні 2021 року організовано для 30 дітей, 

які перебувають на облік в Службі, майстер-клас у Львівській майстерні 

шоколаду, під якого кожна дитина відчула себе героєм передвеликоднього 

шоколадного дійства; для 80 дітей – майстер-класи з декорування 

Великодньої паски та святкового пряника; в галареї «Бастіон» для 39 дітей, 

які потребують особливої соціальної підтримки, організовано майстер-клас з 

виготовлення писанок «Ясні писанки малюю, вимальовую!»; для 24 дітей 

майстер-клас з декорування Великоднього кошика.  

У травні цього року з нагоди відначення 359-ої річниці з Дня 

заснування міста організовано онлайн-привітання дітей рідному місту, 

приготовлено фотозону «Щасливе місто - щасливі діти», у Фортечній галереї 

"Бастіон" спільно з ГО «Соціальна платформа» проведено тепле, щире, 

зворушливе дійство - підведення підсумків конкурсу для дітей-сиріт та дітей, 

які перебувають у складних життєвих обставинах - "Мрії дитини своїми 

руками" та благодійний аукціон для лікування хворої дитини, позбавленої 

батьківського піклування. 11 травня 2021 року проведено нагородження 

переможців фотоконкурсу «Я дитина міста Франкового», участь в якому 

взяли 45 дітей міста, на Вічевому майдані спільно з КНП «Спорт для всіх» 

організовано спортивні забави для 10 прийомних сімей та їх вихованців. На 

майданчику біля Ратуші ГО «Родина Кольпінга на Прикарпатті» для дітей 

проведено інтерактивний захід «Місто-мрія». Хлопчики та дівчатка 

створювали інсталяцію міста за допомогою картону, кольорового паперу, 

фарб.  

Для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, їх 

законних представників Службою у справах дітей організовано навчальні 

заходи «Моє зцілення поруч з дорослим», «Мова життя - ненасильницьке 

спілкування» та «Як щастя дітей залежить від дорослого». Психолог 

спілкувалась з дітьми на тему емоцій (як будувати відносини у соціумі, 

вчасно виявляти і проживати емоції, допомогти собі у подоланні негативних 



емоцій); з опікунами дітей на тему емоцій дитини та дорослого (відносин між 

ними, стилів виховання, допомоги дитині справлятися з негативними 

емоціями?). 

З нагоди візначення Дня матері Службою у справах дітей спільно з 

Екорухом "Квітуча Галичина" разом з дітьми, їх батьками було висаджено 

чорнобривцями на Валах слово «МАМА». Спільно з ГО «Родина Кольпінга 

на Прикарпатті» разом з вихованцями Центру соціально-психологічної 

реабілітації дітей та учнями Івано-Франківського Вищого художнього 

професійного училища №3 висаджено троянди в Міському парку культури та 

відпочинку імені Т. Г. Шевченка. 

З нагоди Міжнародного Дня сім’ї працівниками Служби у справах 

дітей спільно з ГО «Родина Кольпінга на Прикарпатті» для дітей нашого 

міста на площі біля Ратуші проведено квест «Моя сім’я - моїх 7 Я». 

14 травня 2021 року на площі біля Ратуші також було весело та 

гамірно. Службою у справах дітей спільно з Департаментом інвестиційної 

політики Івано-Франківської міської ради для дітей нашого міста 

організовано свято «Європа у дитячих долоньках». Діти за допомогою 

крейди та дібраної кольорової гами перетворили майданчик перед Ратушою 

на кольорову країну, де панує різнобарв’я та винахідливість дитячої фантазії.  

До Дня вишиванки 18 травня 2021 р. у приміщенні ВХПУ №3 діти, 

учасники міського конкурсу малюнку «Юний Рембрант», своїми руками з 

допомогою майстрів закладу створювали вишиту карту України, яку назвали  

«Вишивана моя Україна» та подарували міському голові. На карті України 

відбражено орнаменти 11 регіонів нашої країни. 

До Міжнародного дня захисту дітей Службою проведено багато 

різноманітних заході для дітей: флешмоб «Ми діти!»;  урочисту ходу вулицею  

Незалежності, яка зарядила позитивом, об’єднала дітей та батьків, 

працівників соціальної сфери, медицини та освіти, громадськості; на Вічевому  

майдані організовано святковий концерт «Івано-Франківськ - місто 

щасливих дітей»; у співпраці з учасниками проєкту «Молодь і влада» 

проведено презентацію установ, які працюють в місті з метою забезпечення 

прав дітей, а також правовий квест "Крокуємо містом своїми правами", в 

якому взяли участь 5 команд вищих І-ІІ рівня акредитації та професійно-

технічних навчальних закладів міста Івано-Франківська; в парку культури ім.Т.Шевченка  

спільно з Бюро УГКЦ із питань екології в співпраці з Управлінням 

патрульної поліції Івано-Франківської області та Дністровського басейнового 

управління водних ресурсів проведено дитячий велопробіг «Я люблю 

велосипед»; у Фортечній галереї "Бастіон" для дітей організовано майстер-

клас «Листівка моєї мрії» (майстри Івано-Франківського ВХПУ №3 навчали 

дітей своїми руками виготовляти та декорувати листівку); Бо БФ «Карітас 

Івано-Франківськ УГКЦ», Служба у справах дітей, радник міського голови 

с.Крихівці, народний дім с.Крихівці провели дитяче свято «Місто щасливих 

дітей!»; для 200 вихованців пришкільного табору Ліцею №1 Івано-

Франківської міської ради «Краплинки сонця» Службою у справах дітей 

проведено дитяче свято, за участю виконавців вокальної студії «Крістал-

Войс», дитячих аніматорів, майстрів ВХПУ, ГО «Родина Кольпінга на 

Прикарпатті»: для дітей, які перебувають на обліку в Службі, організовано 



екскурсійну поїздку у супроводі законних представників до Національного 

заповідника «Давній Галич».  

Впродовж місяця, з 29 червня 2021 року, працює Школа лідерського 

росту «Я можу», урочисте відкриття якої відбулося 29 червня на Вічевому 

майдані. Побачити свої вміння, визначитися та утвердитися у своїх поглядах 

і смаках діти зможуть, беручи участь в заняттях за інтересами: основи 

рисунку, фотографії, крафтова майстерня, школа майбутнього кінолога, 

«Вмію готувати», «Круто бути» (екскурсійні подорожі успішними 

підприємствами міста), пекарські курси «Разом смачно, разом весело». 

Пріоритетом для працівників відділу опіки та піклування є 

збереження та захист майнових прав дітей-сиріт та позбавлених 

батьківського піклування. З матою забезпечення запобігання соціальному 

сирітству та інституалізації дітей щороку проводиться моніторинг 

збереження цього майна. При потребі, проводяться заходи щодо здійснення 

ремонту. Зокрема, у 2021 році благодійниками придбано будівельні 

матеріали для подальшого проведення поточного ремонту у квартирі дитини-

сироти. У 2021 році запроваджено надання адміністративної послуги 

«Встановлення опіки над майном дитини-сироти, дитини, позбавленої 

батьківського піклування». При потребі, Служба у справах дітей сприяє 

збору документів з метою зарахування дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, при досягненні ними 16 років на квартирний облік 

(станом на 01.07.2021 р. на квартирному обліку перебуває 9 неповнолітніх). 

В Україні впродовж 2020-2022 років діяльність спрямована на 

розвиток форм виховання дітей з умовами, наближеними до сімейних, з 

урахуванням потреб територіальної громади, тобто поступове виведення та 

інтеграція до громади дітей – вихованців закладів інституційної форми 

догляду. Враховуючи зміни в територіальному устрої нашої громади, Служба 

у справах дітей працює над створенням в Івано-Франківській МТГ Центру 

соціальної підтримки дітей та сімей, готуємо також документи на 

будівництво в с.Братківці малого групового будинку. Плануємо організувати 

роботу Центру як комунального закладу, який фактично надає комплекс 

послуг, що були розроблені з урахуванням потреб громади. З цією метою у І 

півріччі 2021 року виготовлено документацію на землю та приміщення, 

укладено угоди на постачання газу та світла, розроблено ескізні проєкти, 

отримано містобудівні умови та обмеження забудови земельних ділянок, 

розроблено проєкт Положення про заклад.  

Ведеться робота щодо підтримки запровадженої в місті послуги 

патронату над дитиною. У 2021 році працівники служби у справах дітей 

підготовлено три договори про надання послуг з патронату над дитиною, 4 

договори про патронат над дитиною та 7 проєкти рішень виконавчого 

комітету міської ради щодо влаштування (вибуття) дітей в сім’ю 

патронатного вихователя, здійснено первинний відбір та створено ще 1 сім’ю 

патронатного вихователя.умови для влаштування більшої кількості дітей 

послугами патронату. 

В І півріччі 2021 року Службою у справах дітей виготовлено та 

розповсюджено під час проведення заходів соціальну рекламну продукцію, 

зокрема: блокноти, розгортки «Крокуємо містом своїми правами», папки, 



банери, фляги, прапорці, екоторби, наліпки, маски тощо; виготовлено також 

соціальний та презентаційний ролики до Дня захисту прав дитини, які разом 

із тематичними передачами транслювали КП «ТРК «Вежа» та ОТБ 

«Галичина»; КП «Електроавтотранс» транслювало 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.  

Здійснюється інформування громадськості про стан дотримання прав 

дітей, реалізацію державної політики з питань дітей через засоби масової 

інформації на офіційній сторінці «Служба дітей-ІФ» у соціальній мережі 

Фейсбук. У 2021 році створено офіційний веб-сайт Служби у справах дітей 

http://www.dutuna.if.ua/.  

За звітній період проведено 102 рейди, відвідано 222 сімей, що мають 

на утриманні 366 дитини 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 закладів  та закладів соціального захисту дітей. 

У разі, коли проведена робота не дає позитивних результатів, 

Службою у справах дітей попереджено 49 батьків, ініційовано перед 

органами внутрішніх справ притягнення 5 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 2 дітей. 

Виконавчим комітетом міської ради спільно з громадською 

організацією «Родина Кольпінга на Прикарпатті» реалізовується проект 

«Організація та надання послуги посередництва (медіації)». Від початку року 

за направленням служби у справах дітей 3 сім’ї звернулися до Центру 

медіації за послугою врегулювання конфліктів та суперечок.  

Впродовж року працівники Служби у справах дітей проводили 

соціально-профілактичну роботу з дітьми, які систематично залишають сім’ю 

(3) та навчально-виховні заклади (15), розглядають заяви щодо узгодження 

відрахування дітей з професійно-технічних навчальних закладів усіх форм 

власності з метою забезпечення здобуття ними повної загальної середньої 

освіти. 

На контролі в Службі у справах дітей перебуває питання 

оздоровлення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та 

дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах. Працівниками 

підготовлено та подано в Департамент молодіжної політики та спорту 

відповідні списки. Станом на 07.07.2021 року вже оздоровилися в санаторних 

закладах 2, в оздоровчих – 26 дітей-сиріт та позбавлених батьківського 

піклування, відповідно також 3 дітей, що перебувають в складних життєвих 

обставинах, оздоровилися в санаторіях, 9 – в дитячих таборах області. В 



системі обміну повідомленнями (Вайбер) створені групи, в яких оперативно 

розміщуємо отриману від Департаментів молодіжної політики та спорту, 

освіти та науки інформацію про наявність вільних путівок для оздоровлення 

дітей, які перебувають на обліку у службі. 

На виконання рішення виконавчого комітету Івано-Франківської 

міської ради «Про організацію відпочинку та оздоровлення дітей Івано-

Франківської міської територіальної громади влітку 2021 року», в 2021 році 

Службі у справах дітей відповідно до рішення Координаційної ради з питань 

організації відпочинку та оздоровлення дітей на оздоровлення дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування виділено кошти в сумі 49412,00 

грн для придбання 7 путівок в Позаміському закладі оздоровлення та 

відпочинку «Лімниця». 

 

 
 


