
 

Звіт про роботу Служби у справах дітей  

виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради  

за 2021 рік 

 

 

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

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

здійснення соціально-правового захисту дітей покладається на Службу у 

справах дітей. Служба здійснює захист прав дитини, представляє інтереси 

дітей в судах, забезпечує діяльність щодо усиновлення та сімейних форм 

виховання, захисту житлових прав дітей, веде справи дітей-сиріт, 

позбавлених батьківського піклування та справи дітей, які перебувають в 

складних життєвих обставинах, вирішує численні спори між батьками щодо 

спілкування з дитиною та визначення місця її проживання тощо. 

 На території Івано-Франківської міської територіальної громади 

проживає понад 56 тисяч дітей; в т.ч. у 18 селах – близько 12 тисяч дітей. 

 Основним завданням Служби є захист прав та законних інтересів кожної 

окремої дитини. Від початку року взято на облік 97 дітей: 10 позбавлених 

батьківського піклування, 5 сиріт, 13 таких, що опинилися в складних 

життєвих ситуаціях, 55 дітей, що мають статус постраждалих внаслідок 

воєнних дій та збройних конфліктів, 14 дітей-сиріт та позбавлених 

батьківського піклування, які перебували на первинному обліку в 

Тисменицькій та Надвірнянській РДА після входження населених пунктів до 

складу міської територіальної громади. За цей період знято з обліку 23 дітей: 

9 після досягнення повноліття, 1 дитину повернуто на виховання батькові, 1 

– усиновлено, 12 дітей втратили підстави перебування на обліку. 

 Станом на 31.12.2021 р. на обліку в Службі у справах дітей перебувало 

284 особи, з них 168 дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування, 

116 дітей, що опинились в складних життєвих обставинах. Підставою взяття 

на облік 43 дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах, було 

ухилення від виконання батьками обов’язків, для 70 дітей – надання статусу 

дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, для 3 

– скоєння щодо них психологічного насильства. 

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

сімейними або наближеними до них формами виховання охоплено майже 

91% дітей: 

- 132 дитини виховується в сім’ях опікунів, піклувальників;  

- 21 дитина виховується у прийомних сім’ях та ДБСТ; 

- 15 дітей перебуває на повному державному забезпеченні, з них 5 дітей 

тимчасово перебувають в закладах соціального захисту. 

 На даний час на обліку в Службі перебуває 7 кандидатів в усиновлювачі з 

метою пошуку статусних дітей для влаштування в їх сім’ї. Від початку року 

кандидатами в усиновлювачі, які перебували на обліку в Службі у справах 

дітей виконавчого комітету міської ради, усиновлено 7 дітей. Працівниками 



відділу опіки та піклування Служби здійснено контроль за дотриманням прав 

32 із 108 усиновлених дітей, які проживають в місті Івано-Франківську, 

впродовж року у зв’язку із змінами в територіальному устрої громади взято 

на облік 24 усиновлених дитини. Працівники Служби у справах дітей також 

готували пакети документів для взяття на облік 7 кандидатів в усиновлювачі, 

10 кандидатів в опікуни та брали участь в судових засіданнях щодо 

усиновлення 11 дітей, в т.ч. чотирьох вітчимом. В 2021 році організовано 

знайомство 6 сімейних пар кандидатів в усиновлювачі, опікуни та прийомні 

батьки з 4 дітьми, вихованцями Івано-Франківського міського центру 

соціально-психологічної реабілітації матері та дитини «Містечко милосердя 

святого Миколая», 1 дитиною, влаштованою в сім’ю патронатного 

вихователя, та однією дитиною, яка перебувала в медичному закладі, з метою 

влаштування до сімейних форм виховання. 

 20 червня 2021 року проведено акцію до Дня батька (діти разом з 

депутатами міської ради висаджували квіти у сквері «На валах»). Акція мала 

на меті привернути увагу дорослих до усвідомлення значення обох батьків в 

житті дитини. Із аналізу статистичних даних, зі 183 дітей, які є на 

первинному обліку в органі опіки та піклування Івано-Франківської міської 

територіальної громади, 79 (43%) є дітьми одиноких матерів. Тобто, у 

свідоцтві про народження дитини батько записаний зі слів матері – ч.1 ст.135 

Сімейного кодексу України. Ці діти, як правило, знають своїх біологічних 

батьків, люблять їх. Зусиллями працівників Служби у справах дітей вдалося 

цьогоріч допомогти дорослим усвідомити свою відповідальність за дитину та 

прийняти рішення звернутись до суду, офіційно визнавши себе їх батьками.  

Троє дітей в такий спосіб втратили статус сиріт та повернулись проживати до 

своїх рідних батьків. 

 Пріоритетом для працівників відділу опіки та піклування є збереження та 

захист майнових прав дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування. 

Щороку проводиться моніторинг збереження цього майна. 

 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 16-18 років. За наслідками проведеної роботи в січні 2021 року 

законним представникам дітей 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. У 2021 році встановлено опіку над майном 7 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; надано допомогу 

у зборі необхідних документів щодо постановки на квартирний облік 7 дітей 

даної пільгової категорії. 

 Впродовж року відвідано та обстежено умови проживання 140 дітей даної 

категорії; складено опис майна 18 дітей, які виховуються в сім’ях опікунів та 

піклувальників, та проведено опечатування однієї трикімнатної квартири. 

 Працівниками відділу опіки та піклування надано консультації та 

сприяння законним представникам дітей-сиріт, дітей, позбавлених 



батьківського піклування в реєстрації місця проживання 10 дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування, до єдиного державного 

демографічного реєстру м.Івано-Франківська. 

 Впродовж року працівники відділу опіки та піклування брали участь в 7 

судових засіданнях щодо захисту прав дітей-сиріт  та дітей, позбавлених 

батьківського піклування. До Івано-Франківського міського суду Івано-

Франківської області підготовлено та подано 2 позови про позбавлення 

батьківських прав 2 батьків стосовно 3 дітей. А також підготовлено висновок 

органу опіки та піклування щодо позбавлення батьківських прав матері 

стосовно дитини, позбавленої батьківського піклування, триває підготовка 

документів щодо вчинення позову. 

 З метою забезпечення права дітей на виховання в сім’ї, працівниками 

відділу з питань опіки та піклування Служби вживалися заходи щодо 

розшуку родичів/знайомих. В результаті проведеної роботи було влаштовано 

2 дітей-сиріт та 1 дитину, позбавлену батьківського піклування, під опіку 

(піклування) даних громадян. 

 Впродовж року з обліку знято 24 дитини без батьківського піклування по 

досягненню повноліття. Працівниками Служби надано консультації щодо 

оформлення одноразової матеріальної допомоги по досягненню дітьми 

повноліття в Департаменті освіти та науки Івано-Франківської міської ради. 

 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. Від початку року працівниками 

відділу з питань соціального захисту дітей опрацьовано 256 повідомлень про 

дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах. 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 звітний період проведено 188 рейдів, відвідано 476 сімей, що мають на 

утриманні 663 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 2021 році 16 

дітей, що перебувають на обліку в Службі як такі, що опинилися в складних 

життєвих обставинах, перебували в закладах соціального захисту дітей, з них 

13 повернуто в біологічні сім’ї, троє дітей ще проходять реабілітацію. Також 

впродовж року 8 дітей були влаштовані в сім’ї патронатних вихователів. 



Впродовж року 3 дітей було знято з обліку у зв’язку із мінімізацією складних 

життєвих обставин. 

 У разі, коли проведена робота не дає позитивних результатів, Службою у 

справах дітей попереджено 530 батьків, ініційовано перед органами 

внутрішніх справ притягнення 10 батьків до адміністративної 

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

вичерпано можливості покращити становище дитини в біологічній сім’ї, 

Службою у справах дітей в 2021 році подано до суду 5 позовів органу опіки 

та піклування про позбавлення обох батьків батьківських прав (чотири з яких 

задоволено, 1 перебуває на розгляді суду) та один позов про відібрання 

дитини від батьків без позбавлення батьківських прав (ще перебуває на 

розгляді суду). 

 Для забезпечення соціального захисту дітей, які перебувають на обліку в 

Службі у справах дітей як такі, що опинилися в складних життєвих 

обставинах, проведено 29 засідань міждисциплінарних команд з числа 

працівників відділу з питань соціального захисту дітей, ювенальної 

превенції, закладів освіти та охорони здоров’я для кожної дитини, на яких 

розглянуто та погоджено 82 індивідуальних плани соціального захисту 

дитини. 

 Впродовж року працівники Служби у справах дітей проводили соціально-

профілактичну роботу з дітьми, які систематично залишають сім’ю (6) та 

навчально-виховні заклади (25). 

 Працівники Служби у справах дітей спільно з інспекторами ювенальної 

превенції для учнів Ліцею 16 Івано-Франківської міської ради проведено в 

листопаді 2021 року інформаційно-просвітницьку акцію «Ми проти 

насильства». Спільно з дітьми обговорювали тему домашнього насильства, 

булінгу в учнівському середовищі, як захистити себе, а також як протидіяти 

цим негативним явищам... Працівники Служби залишили дітям листівки з 

вказаними телефонами Національних "гарячих ліній", організацій та установ, 

за якими у разі потреби можуть звернутися діти за кваліфікованою 

допомогою.  

 З метою перевірки умов утримання та виховання дітей у сім’ях, які 

опинились в складних життєвих обставинах, а також виявлення дітей, які без 

поважних причин не приступили до занять з початку навчального року, 

вжиття заходів для повернення їх до навчання, усунення причин і умов, 

внаслідок яких діти не були охоплені навчанням, притягнення батьків за 

неналежне виконання батьківських обов’язків до адміністративної 

відповідальності працівники Служби впродовж серпня - вересня 2021 року 

здійснювали збір, аналіз та фіксацію інформації за результатами проведення 

профілактичного заходу «Урок» на території Івано-Франківської міської 

територіальної громади, ініціювали проведення спільної наради із 

заступниками директорів з виховної роботи гімназій та ліцеїв Івано-

Франківської міської ради. Під час профілактичного заходу працівниками 

поводиться роз’яснювальна робота щодо порядку надання статусу дитини, 



яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, дітям, чиї 

батьки загинули під час проведення ООС. 

 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 31.12.2021 року оздоровилися в санаторних закладах 8, в 

оздоровчих – 51 дитина-сирота та позбавлена батьківського піклування, 

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

оздоровилися в санаторіях, 10 – 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. 

 Службою у справах дітей забезпечено діяльність виконавчого комітету 

міської ради як органу опіки та піклування шляхом підготовки 98 рішень 

виконавчого комітету міської ради. За наслідками розгляду: 

1) надано 213 дозволів на укладення правочинів щодо житла, право власності 

чи право користування яким мають діти (1 заявнику відмовлено); 

2) відмовлено відділу ДВС Південно-Західного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції в наданні згоди на відчуження 2 помешкань, право 

користування якими мають діти; 

3) надано судам: 

- 19 висновків щодо визначення місця проживання дітей; 

- 22 висновки щодо доцільності/недоцільності позбавлення батьківських прав 

одного з батьків, 1 висновок щодо відібрання дитини від батьків без 

позбавлення батьківських прав; 

- 6 висновків щодо встановлення порядку участі батькові, бабу, дідові у 

вихованні дітей; 

- 3 висновки у справах щодо захисту житлових прав дітей; 

4) надано згоду на реєстрацію 4 новонароджених дітей в органах ДРАЦСу 

без згоди одного з батьків; 

5) встановлено порядок участі 25 батькам у вихованні дітей;  

6) 8 дітей, які перебували в складних життєвих обставинах, влаштовано в 

сім’ї патронатних вихователів; 7 повернуто на виховання батькам, 1 передано 

усиновлювачам; 

7) 16 дітям-сиротам та позбавленим батьківського піклування надано 

відповідний статус та забезпечено подальше влаштування; 

8) 5 дітям підтверджено місце проживання для їх тимчасового виїзду за межі 

України; 

9) поповнено дитячий будинок сімейного типу 1 дитиною, 2 прийомні сім’ї -

3 дітьми; 

10) встановлено опіку над майном 6 дітей-сиріт; 

11) затверджено 5 висновків Служби у справах дітей про підтвердження 

місця проживання дитини для її тимчасового виїзду за межі України; 



12) надано статус постраждалих внаслідок воєнних дій та збройних 

конфліктів 11 дітям; 

13) забезпечено реєстрацію однієї підкинутої дитини; 

14) надано висновок про неможливість передачі дитини на виховання 

батькові; 

15) вирішено питання надання (втрати) статусу дитини-сироти та дитини, 

позбавленої батьківського піклування; влаштування дітей даної категорії.  

 Також у 2021 році підготовлено 21 рішення виконавчого комітету міської 

ради з організаційних питань. 

 У звітному періоді забезпечено участь працівників Служби як 

представників органу опіки та піклування в судових засіданнях з цивільних 

справ щодо дітей. Працівники Служби взяли участь у понад 350 судових 

засіданнях у справах щодо захисту прав та інтересів дітей. Судами впродовж 

2021 року розглянуто 38 справ щодо визначення місця проживання дітей, 23 

справи про позбавлення батьківських прав, 36 – про встановлення порядку 

участі бабусям та дідусям у вихованні онуків, та тим з батьків, хто проживає 

окремо від дитини; 28 справ щодо захисту майнових та житлових прав дітей, 

4 справи щодо надання дозволу на виїзд дитини за кордон без згоди одного з 

батьків тощо, в яких беруть участь працівники Служби. Окрім значного 

росту кількості справ, участь в яких забезпечують працівники Служби, у 

2021 році з’явилися 4 справи, при розгляді яких застосовуються норми 

міжнародного законодавства, зокрема повернення дитини за місцем 

постійного проживання на територію України та інших держав (Швеція, 

Ізраїль, Сербія, США). 

 28 травня 2021 року працівники Служби брали участь в складанні акту 

про знайдену дитину, готують матеріали для реєстрації дитини в органах 

РАЦСу, забезпечено подальше влаштування хлопчика в сім’ю громадян 

України. 

 У 2021 році мешканцям міста Службою у справах дітей надаються 17 

адміністративних послуг, в т.ч. запроваджено надання 4 нових 

адміністративних послуг (розроблено інформаційні, технологічні картки, 

зразки відповідних заяв): надання дозволу органом опіки та піклування щодо 

визначення або зміни імені, прізвища, по батькові дитини (без згоди одного з 

батьків), надання висновку органу опіки та піклування щодо визначення 

місця проживання малолітньої дитини; надання дозволу органу опіки та 

піклування на одержання грошової компенсації військовослужбовцям за 

належну для отримання частину жилого приміщення; надання повної 

цивільної дієздатності. 

 Службою у справах дітей забезпечено організацію проведення та 

протоколювання 20 засідань комісії з питань захисту прав дитини 

виконавчого комітету міської ради та підготовлено інформації з 239 питань 

та 142 індивідуальних планів соціального захисту дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, дітей, що перебувають в складних 

життєвих обставинах.  



 За звітний період на 4 засіданнях координаційної ради у справах дітей 

виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради розглядалися 19 

питань стану виховної та профілактичної роботи у навчально-виховних 

закладах, профілактики алкоголізму , наркоманії, інших негативних явищ в 

дитячому середовищі, організацію роботи школи лідерського росту «Я 

можу», про створення дитячої дорадчої ради. 

 Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26.05.2021 року 

№ 615 «Деякі питання забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, осіб з їх числа житлом та підтримки малих 

групових будинків» Службою у справах дітей забезпечено організацію 

роботи місцевої комісії з питань формування пропозицій стосовно потреби в 

спрямуванні субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

проєктні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для 

розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, 

підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, 

дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа. 

 Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26.05.2021 року 

№615 «Деякі питання забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, осіб з їх числа житлом та підтримки малих 

групових будинків» працівники Служби впродовж липня-листопада 2021 

року брали участь у нарадах, забезпечували збір документації, розшук осіб, 

яким буде виділено грошову компенсацію за належні для отримання житлові 

приміщення для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, 

осіб з їх числа. 

 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 5 сімей звернулися до Центру медіації 

за послугою врегулювання конфліктів та суперечок.  

 З метою консолідації зусиль, спрямованих на реалізацію державної 

політики в сфері захисту прав та законних інтересів дітей у 2021 році було 

підготовлено та підписано Угоди про співпрацю у сфері забезпечення прав та 

інтересів дітей між Службою у справах дітей, управлінням охорони здоров’я 

та дитячою клінікою «VISE», а також з Центром психологічної допомоги 

дітям «Серденько». В рамках їх реалізації 23 листопада 2021 року медичними 

працівниками дитячої клініки VISE були провакциновані від грипу діти 

Центру соціально-психологічної реабілітації дітей. 

В 2021 році 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 

соціальні та презентаційні ролики до Дня захисту прав дитини, Дня 

усиновлення, Дня міста, Дня спільних дій в інтересах дітей, 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/.  

 Працівниками Служби забезпечено повноту внесення даних про дітей-

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

складних життєвих обставинах, і громадян України, які бажають взяти їх на 

виховання в сім’ю, до Єдиної інформаційно-аналітичної системи “Діти” 

(ЄІАС “Діти”). Забезпечено доступ 6 працівників Служби до бази даних як 

користувачів системи. 

 В соціальній мережі Facebook (сторінка «Служба дітей ІФ») розміщено 

понад 1500 інформаційних матеріалів щодо роботи з дітьми, розвитку 

сімейних форм виховання. Начальником та іншими працівниками 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.  

 23 листопада 2021 року Службою у справах дітей спільно з ТРК "РАІ" 

організовано інформаційний захід «Конвенція ООН - спільні дії в інтересах 

дітей». Основні акценти інформаційного заходу були відображені у програмі 

«Точка зору». 

 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. 

 Серед сучасної учнівської молоді останнім часом надзвичайно 

загострилася проблема насильства, довготривалих агресивних проявів та 

зневажання у взаємостосунках підлітків, здійснюваних самими дітьми одне 

до одного. У 2021 році була створена робоча група, яка розробляла 

пропозиції для внесення до міських програм щодо проведення заходів з 

протидії та запобігання булінгу (цькуванню) на території Івано-Франківської 

міської територіальної громади. З метою залучення фахівців та волонтерів, 

які можуть бути задіяні в боротьбі проти булінгу (цькування), було 

проведено ряд спільних нарад, напрацювання після яких були включені до 

міської програми щодо проведення заходів з протидії та запобігання булінгу 

(цькування) на території Івано-Франківської міської територіальної громади 

та затверджені рішенням сесії міської ради від 16.09.2021 р. №324-15 «Про 

внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 18.12.2019 р. №378-

34 «Про комплексну програму профілактики злочинності в місті до 2024 

року». 

Питання правової освіти дітей є одним з важливих напрямків роботи 

відділу з питань правового захисту дітей Служби у справах дітей. Для 

формування цілісної системи захисту прав дітей важливим компонентом є 

обізнаність самих дітей, зокрема з нормами Конвенції ООН про права 

дитини, інших документів, що покликані захищати права дітей. Саме тому, 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.  

Також для захисту прав та інтересів дітей, врахування їх думки та 

безпосереднього залучення до прийняття рішень в органах місцевого 

самоврядування працівники відділу з питань правового захисту дітей вийшли 

з ініціативою створення у міській територіальній громаді Дитячої дорадчої 

ради при виконавчому комітеті міської ради. Проєкт положення обговорено 

на засіданні координаційної ради у справах дітей у грудні 2021 року, а 

рішенням виконавчого комітету міської ради 22.12.2021 року №1761 

затверджено Положення про Дитячу дорадчу раду. 

 Ведеться робота щодо підтримки запровадженої в місті послуги 

патронату над дитиною. У 2021 році працівниками Служби у справах дітей 

підготовлено 8 договорів про надання послуг з патронату над дитиною, 3 

договори про патронат над дитиною, 4 договори про умови запровадження та 

організацію функціонування послуги патронату над дитиною, що 

надаватиметься сім’єю патронатного вихователя, та 14 проєктів рішень 

виконавчого комітету міської ради щодо влаштування/вибуття дітей в сім’ю/ 

з сім’ї патронатного вихователя, здійснено первинний відбір та створено ще 

1 сім’ю патронатного вихователя. 



 З метою 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 обліку в Службі, майстер-клас у Львівській майстерні 

шоколаду, під час 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», 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, працювала Школа лідерського 

росту «Я можу». Побачити свої вміння, визначитися та утвердитися у своїх 

поглядах і смаках діти змогли 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».  

 У липні з ініціативи Комісії у справах родин і мирян Івано-Франківської 

Архієпархії УГКЦ Службою у справах дітей спільно з Департаментами 

культури, молодіжної політики та спорту проведено ІІ Фестиваль 

української Родини. Територія Палацу Потоцьких стала простором для 

спілкування франківських родин. На фестивалі працювали дискусійні 

майданчики, фотозона та платформа «Поговоримо про…» тощо. Родзинкою 

фестивалю стало нагородження та привітання подружніх пар, які цього річ 

святкують 10-ти, 20-ти та 50-річчя шлюбу. 

 Десятий рік поспіль в місті Івано-Франківську Службою у справах дітей 

спільно з Департаментом освіти та науки міської ради для дітей пільгових 

категорій проводилося свято Першого портфелика. 80 дітям пільгових 

категорій було вручено портфелі, повністю укомплектовані шкільним 

приладдям для кожного класу індивідуально. Також було придбано 

сертифікатів на шкільне приладдя учням 1-9 класів з числа учасників 

АТО/ООС, батьки яких є: особами з інвалідністю внаслідок війни, 

пораненими, багатодітними, мешканців територіальної громади. 

 З нагоди Дня усиновлення проведено: 

- 27 вересня у Вищому художньому професійному училищі №3 майстер-

клас з рукоділля «Ангел»; 

- 30 вересня на Вічевому майдані в місті Івано-Франківську акцію «Усі 

ми діти України» (діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, 

спробували себе у ролі моделей спільно з вихованцями творчого клубу 

“Creative Club”; 

- 30 вересня флешмоб «Візьми дитину в сім’ю, впусти в дім ангела»; 

- інформаційну акцію «Візьми дитину в сім’ю - впусти в дім ангела". 

 Також Службою у справах дітей організовано фотовиставку "Діти, як 

янголи", метою якої було привернення уваги мешканців громади зважитися 

взяти до себе в сім’ю дитину-сироту на виховання, огорнути її родинним 

теплом. Фотовиставку можна було оглянути у виставковій залі Івано-

Франківської обласної організації Національної спілки художників України. 

 До Дня спільних дій в інтересах дітей проведено: 

- 16 листопада в пекарні «Хліб.Ко» діти вчилися випікати смічні вироби 

- плетенки та булочки; 

- 17 листопада спільно із патрульною поліцією Івано-Франківської 

області проведено спортивне свято для дітей Центру соціально-

психологічної реабілітації дітей; 



- 18 листопада для підлітків віком від 11 до 17 років організовано 

проведення психологом тренінгового заняття «Світ та інтереси дітей 

захищені дорослими» (під час тренінгу розглядали питання щодо впливу 

референтної групи на підлітка, проблемні питання, які виникають у дітей в 

сім'ях та їх бажання бути почутими дорослими, а також сферу інтересів 

кожної присутньої дитини; на тренінгу обговорили права та обов'язки дітей 

із застосуванням різних технік); 

- 18 листопада представниками It Step Academy, Ivano-Frankivsk 

проведено цікавий майстер-клас «Разом цікаво - разом весело» на Вічевому 

майдані; 

- 19 листопада організовано вручення фотосвітлин дітям-учасникам 

фотовиставки «Діти, як янголи», на цих світлинах 18 особливих історій дітей 

з метою привернення уваги суспільства до проблем сирітства.  

 25 листопада 2021 року прицівники Служби у справах дітей долучились 

до проведення щорічної Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства». З 

метою привернення уваги мешканців та гостей міста до проблем насильства 

на Вічевому майдані міста працівники Служби у справах дітей проводили 

інформаційно-роз’яснювальну роботу з мешканцями міста, як протидіяти 

насильству та жорстокому поводженню, надавали консультації, 

роз’яснювали, куди потрібно звертатись постраждалим від насильства чи у 

разі небезпеки та у ситуації дискримінації, приниження. 

 В грудні для дітей пільгових категорій працювала майстерня Святого 

Миколая: 13-14 грудня для вихованців Дитячого містечка БО «Містечко 

Милосердя Святого Миколая для людей, що потребують допомоги» , Івано-

Франківського обласного центру соціально-психологічної реабілітації дітей 

Службою у справах дітей організовано майстер-класи з виготовлення 

новорічних прикрас;  

- 14 грудня у Івано-Франківському академічному обласному 

українському музично-драматичному театрі імені Івана Франка для дітей 

пільгових категорій, які перебувають на обліку в Службі, проведено день 

незабутніх вражень від святого̆ Миколая (лунали пісні про святого Миколая, 

діти та дорослі декламували вірші, водили хороводи зі святим Миколаєм, 

271 дитина, яка перебуває на обліку в Службі, отримала гарні подарунки, а 

на завершення зі своїми рідними переглянула виставу); 

- 16 грудня для 34 дошкільнят організовано свято в Grande Pizzeria 

(смачна піца, подарунки, розваги у дитячій ігровій кімнаті та багато-багато 

радісних емоцій); 

- 17 грудня для дітей, які у 2022 році досягнуть повноліття, в залі 

засідань виконавчого комітету організовано зустріч з міським головою, 

вручено подарунки, солодощі, квитки на ковзанку та оглядовий майданчик 

міської Ратуші, концерт вокальна студія «Солоспів» та танцювальної школи 

"Фієста". 

Багато уваги приділялося залученню благодійників до надання допомоги 

дітям, які перебувають в полі зору соціальних служб. 



24 серпня спільно з БФ «Карітас-Івано-Франківськ УГКЦ» проведено 

благодійну акцію «Фото для друга» (небайдужі мешканці та гості міста 

могли сфотографуватись та зробити пожертву для лікування дитини, 

позбавленої батьківського піклуванням, яка потребує постійного лікування, 

нагляду та підтримки. 

У вересні 2021 року благодійниками придбано необхідні будівельні 

матеріали для подальшого проведення поточного ремонту у квартирі 

дитини-сироти. 

20 жовтня діти з батьками та рідними в один з днів осінніх канікул за 

кошти благодійника відвідали  місто Львів. Казковий підводний світ діти та 

дорослі побачили в Львівському океанаріумі, доторкнулись до світу 

морських мешканців. Діти також побували у розважальному парку «Уруру». 

Тут розпочалася подорож у світ пригод та розваг. Незабутні враження 

справили на учасників два десятки анімованих динозаврів, лазанки, 

гойдалки, діти з батьками стрибали на сітках, побували на гірках, стрибали 

на батутах та веселилися на свіжому повітрі.  

24 листопада для дітей та їх рідних за кошти благодійників Службою у 

справах дітей організовано одноденну екскурсійну поїздку цікавими 

туристичними місцями Буковелю. Діти каталися на підйомнику, побували у 

етнічному парку “Гуцул Ленд”, спробували страви смачної гуцульської 

кухні. У етнічному парку «Гуцул Ленд» діти побачили колоритні пам’ятники 

традиційного гуцульського мистецтва. Екскурсовод ознайомила дітей з 

господарством і життям гуцулів Карпат XIX – початку ХХ століття. Дітлахи 

також побували у контактному зоопарку. 

В передсвяткові Різдвяні дні благодійники створили для діток справжнє 

диво – відвідали 6 сімей, в яких проживає 15 дітей, якими опікується Служба 

у справах дітей (мікрохвильові печі, планшети, телефон, ковдри, подушки, 

зимове взуття, зимові курточки, костюми, посуд, іграшки і цукерки - все це 

отримали діти від помічників Святого Миколая).   

Вихованці Пласту зібрали та вручили потребуючим дітям засоби гігієни. 

Представники компанії «Кока-кола» та супермаркету «TOR-BA» передали 

дітям солодкі напої. 

З подарунками від Святого Миколая до дітей, якими опікується Служба у 

справах дітей, завітали наші друзі з Опольського воєвудства (представники 

Опольської воєвудської організації Незалежної професійної спілки 

працівників поліції, які доставили в нашу громаду напередодні свята  та 

вручили багато чудових подарунків: побутову хімію, солодощі, продуктові 

набори, одяг, іграшки – це далеко не весь перелік сюпризів, які створили для 

діток справжнє диво. Багато речей - одягу, взуття, дитячих іграшок передано 

також до соціальної крамниці БО "Час добра та милосердя", де кожен 

потребуючий може завітати у крамницю та безкоштовно обрати необхідні 

йому та його родині речі.  

Члени Асоціації Фахівців (Рієлторів) Нерухомості України, придбали та 

доставили до домівки дитини-інваліда, позбавленої батьківського 

піклування, дрова (в домівці дитині стало комфортніше і тепліше взимку).  



До благодійництва долучилися і міський голова із заступниками. Для 

дітей, які проживають в прийомних сім’ях, дитячому будинку сімейного 

типу, сім’ях патронатних вихователів були придбані необхідні їм речі: 

побутова техніка, велосипед, дитячі візочки тощо. 

 У 2021 році на проведення Службою у справах дітей заходів з виконання 

Міської програми з реалізації Конвенції ООН про права дитини на 2021-2025 

роки (рішення від 24.12.2020р. №355-3) зі спеціального фонду міського 

бюджету виділено та профінансовано 430 тис. грн. Із загального фонду 

міського бюджету на реалізацію заходів державної політики з питань дітей 

та їх соціального захисту було передбачено та використано 220 тис. грн. 

 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 Позаміський заклад оздоровлення та 

відпочинку «Лімниця».  

 З метою забезпечення прозорості при здійсненні закупівель товарів, робіт 

і послуг за бюджетні кошти, запобігання корупційним проявам, здійснення 

громадського контролю у сфері державних закупівель, на виконання Законів 

України «Про публічні закупівлі», «Про здійснення державних закупівель» 

всі плани закупівель та звіти про укладені Службою договори реєструються в 

електронній системі публічних закупівель PROZORRO. У відповідності до 

політики відкритих даних, підготовлено до публікації та оприлюднено 14 

інформацій на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних data.gov.ua, 

а також всю необхідну інформацію на веб-порталі Є-data. 

 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. Служба у 

справах дітей працює над створенням в Івано-Франківській МТГ Центру 

соціальної підтримки дітей та сімей, готуються також документи на 

будівництво в с.Братківці малого групового будинку, який плануємо 

організувати як комунальний заклад, що фактично надаватиме комплекс 

послуг, що були розроблені з урахуванням потреб громади. Впродовж року 

проводили заходи із підготовки проєктної документації для забезпечення в 

подальшому функціонування в Івано-Франківській міській територіальній 

громаді Центру соціальної підтримки дітей та сімей та малого групового 

будинку в с.Братківці: профінансовано інженерно-геодезичні та проєктно-

вишукувальні роботи, містобудівний розрахунок нового будівництва малого 

групового будинку, інженерно-геодезичні вишукування та технічну 

документацію із реконструкції нежитлового приміщення.  

 Працівниками Служби вперше підготовлено та подано для участі в 

обласному конкурсі проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування 

http://old.data.gov.ua/


проєкт «Покращення матеріально-технічних умов для забезпечення 

належного функціонування Івано-Франківського центру соціальної 

підтримки дітей та сімей», який спрямований на проведення внутрішнього 

перепланування нежитлових приміщень під Івано-Франківський міський 

центр соціальної підтримки дітей та сімей з влаштуванням санвузлів за 

адресою: вул. Горбатькова, 19, с.Братківці Івано-Франківської міської 

територіальної громади, нового будівництва каналізаційних очисних споруд 

та буріння розвідувально-експлуатаційної сведловини на даному об’єкті. 

Івано-Франківська міська рада стала переможцем даного конкурсу та 

отримала від обласної ради співфінансування в обсязі 500 тис. грн на 2022 

рік для виконання запланованих робіт. 

 

 

 

 


