
 

Інформація про виконання «Міської програма з реалізації 

Конвенції ООН про права дитини на 2021-2025 роки»  

в 2021 році 
 

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. 

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.  

 28.05.2021 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. 

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

законних представників, працівників Служби 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? 

1.2. Працівники Служби у справах дітей впродовж року брали участь в 

онлайн-навчаннях з організації роботи із соціально-правового захисту 

дітей. 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. 

1.3. Заклади охорони здоров’я Івано-Франківської міської ради 

оперативно інформують Службу у справах дітей про сім'ї, 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 їх зловживанням 

алкогольними напоями, наркотичними та психотропними речовинами 



тощо. Робота працівників органу опіки та піклування 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. Закладами освіти міста упродовж 2021 року виявлено 93 таких 

сім’ї. Упродовж навчального року з дітьми з таких сімей проводиться: 

індивідуальна психодіагностика щодо виявлення рівня розвитку 

асоціальних проявів особистості дитини; індивідуальне консультування 

батьків та педагогів; індивідуальні (виховні) бесіди з учнями, 

індивідуально-корекційні, відновлювальні та розвивальні заняття, робота 

шкільної ради профілактики; просвітницька робота щодо здорового 

способу життя, профілактики насильства та жорстокого поводження серед 

дітей, проявів девіантної поведінки та правопорушень, торгівлі людьми. 

Дітей даної категорії першочергово залучають до суспільно-корисної 

діяльності в закладі освіти, участі в учнівському самоврядуванні, 

відвідування факультативів, позашкільних гуртків, секцій за інтересами. 

Окремо ведеться робота соціального педагога щодо відвідування дітей за 

місцем проживання, відвідування батьків за місцем роботи, індивідуальна 

робота з батьками та рідними дитини відповідно до проблем та потреб 

дитини. 

1.4. У комунальному некомерційному підприємстві «Міська клінічна 

дитяча лікарня Івано-Франківської міської ради» здійснювалося медичне 

забезпечення, реабілітація, відновне лікування та цілодобовий догляд 

дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, залишились без 

батьківської опіки, дітей, які зазнали насильства - мешканців Івано-

Франківської міської територіальної громади за направленням Служби у 

справах дітей виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради. 

1.5. Службою у справах дітей підготовлено відповідні рішення 

виконавчого комітету міської ради про надання статусу постраждалих 

внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів 11 дітям. 

2.1. Департамент освіти та науки здійснює превентивні заходи, спрямовані 

на формування здорового способу життя підростаючого покоління, 

формування знань щодо попередження захворювань, які передаються 

статевим шляхом та ВІЛ/СНІДу, формувати в учнів 5-9 класів свідомого 

ставлення до свого життя і здоров’я, удосконалення навчання життєвим 

навичкам на компетентнісних засадах у межах предмета “Основи 

здоров’я”, у предметах інваріативної складової навчальних планів. 



Впродовж року просвітницько-профілактичними заходами було 

охоплено - 11500 учнів та понад 9000 батьків. Зокрема, проводяться 

інтерактивні заняття, в тому числі онлайн-заняття, тренінги, лекції, 

відеолекторії, презентації, бесіди, групові та індивідуальні консультації, 

круглі столи, години спілкування, дискусії, тематичні виставки малюнків, 

плакатів, інформаційних буклетів, пам’яток, конкурси малюнків, тематичні 

настільні ігри (Рожеві окуляри, Галопом по Європах, Ліза та її друзі, Коло 

безпеки). 

У закладах загальної середньої освіти Івано-Франківської міської 

ради упродовж лютого 2021 року проведено 232 превентивні 

інформаційно- просвітницькі заняття для дітей 1-2 класів «STOP 

SEXSTING» з метою запобігання булінгу, сексуальної експлуатації та 

формування здоров’язберігаючої компетентності школярів. 

2.2. Департамент освіти та науки, заклади загальної середньої освіти тісно 

співпрацюють з центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, 

Службою у справах дітей, обласним наркологічним диспансером, міським 

центром планування сім’ї, сектором ювенальної превенції, міською 

клінічною лікарнею, КП «Муніципальна варта», університетом права імені 

короля Данила, центром медичної допомоги підліткам та молоді «Клініка 

дружня до молоді» щодо здійснення просвітницько-консультативних 

заходів. 

До Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом у закладах загальної 

середньої освіти проведено інтерактивні заняття, тренінгові заняття, 

відверті розмови та бесіди з школярами, виховні години з відео переглядом 

«Що таке ВІЛ/СНІД», відео лекторії «Станція призначення - ЖИТТЯ», 

перегляди віяеофільму з профілактики ВІЛ/СНІДу «Обніми мене», 

виставки малюнків «Не дай СНІДу шанс!», просвітницько-профілактичні 

уроки, виховні години «Знати щоб жити», «СШД. Подумай про майбутнє - 

обирай життя», «Що таке ВІЛ/СНІД?»; тренінги «Ми - проти СНІДу! Ми 

за життя!». Усього було проведено понад 400 інтерактивних заходів. Окрім 

того для учнів 5-11 класів працівниками психологічної служби, класними 

керівниками, лідерами учнівського самоврядування проводились 

тематичні прес-інформуванвя «ВІЛ/СШД - одна з глобальних проблем 

людства». 

У шкільних бібліотеках організовано та проведено тематичні 

виставки «Молодь проти СНІДу», розповсюджено інформаційні листівки 

«Це стосується кожного». 

3.1, 3.2. З метою забезпечення права дітей з особливими освітніми 

потребами на проживання в сімейному оточенні, на повноцінний розвиток, 

на здобуття ними дошкільної, загальної середньої освіти, шляхом 

проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, 

надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та 

забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу створено 

Комунальну установу «Інклюзивно-ресурсний центр Івано-Франківської 

міської ради». 

У закладах дошкільної та загальної середньої освіти міста Івано- 

Франківська створено належні умови для забезпечення освітніх послуг для 



дітей з особливими освітніми потребами. У вересні 2021 року до навчання 

у закладах освіти міста приступили 727 дітей з інвалідністю, які мають 

відповідні посвідчення, у закладах дошкільної освіти - 111 дошкільнят, у 

закладах загальної середньої освіти - 616 учнів. Для дітей, які мають вади у 

фізичному та психічному розвитку, ослаблене здоров’я діють 6 

дошкільних навчальних закладів комбінованого та компенсуючого типу, 

навчально- реабілітаційний центр, в яких у 2021-2022 навчальному році в 

24 дошкільних групах здобувають освіту 375 дошкільнят. У 2021-2022 

навчальному році мережа інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти 

Івано-Франківської міської ради складає 80 груп у 30 закладах, до яких 

зараховано 110 дітей. За інклюзивною формою здобувають дошкільну 

освіту 39 дітей з інвалідністю. 

У місті Івано-Франківськ функціонує Навчально-реабілітаційний 

центр, в якому навчається 142 дитини. У НРЦ для забезпечення доступу 

дітей до якісної освіти вирішено питання довезення дітей на навчання. У 

2021-2022 н.р. відкрито 211 інклюзивних класів для 255 дітей із 

особливими освітніми потребами та введено 211 ставок асистента вчителя. 

У 2021-2022 н.р. відкрито 22 інклюзивні групи продовженого дня для 30-

ти дітей з особливими освітніми потребами та введено 22 ставки асистента 

вихователя ГПД. Всі учні, які здобувають освіту за інклюзивною формою 

навчання, а також діти з інвалідність забезпечуються безкоштовним 

дворазовим харчування. 

3.3. У зв’язку із змінами в нормативних документах, у 2021 році такі 

дозволи не надавалися. 

3.4. У закладах дошкільної та загальної середньої освіти міста Івано- 

Франківська створено умови для забезпечення освітніх послуг для дітей які 

тривалий час не навчалися або не навчалися взагалі з використанням 

різних форм навчання. 

У місті Івано-Франківську функціонує Навчально-реабілітаційний 

центр. 

Інклюзивні групи у закладах дошкільної освіти почали створюватись 

в 2018 р. і функціонують на підставі письмового звернення батьків, 

висновку про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини, 

наданого ІРЦ та відповідного наказу ДОН. 

З метою забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами 

на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти, в тому числі у 

закладах професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладах 

освіти, які забезпечують здобуття загальної середньої освіти, шляхом 

проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, 

надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та 

забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу створено 

Комунальну установу «Інклюзивно-ресурсний центр Івано-Франківської 

міської ради. 

4.1. У 2021 році у зв’язку із епідеміологічною ситуацією Службою у 

справах дітей фестиваль-конкурс для неповнолітніх «Я маю право…» не 

проводився. 



4.2. Департаментом освіти та науки створено рівні умови доступу кожної 

дитини у творчій самореалізації, їх інтелектуальному, духовному, 

фізичному розвитку в 14 закладах позашкільної освіти. 

З метою підвищення професійних компетентностей працівників 

психологічної служби Департаментом освіти та науки проведено 

методичну студію «Розвиток етнічної самосвідомості та ідентичності в 

підлітковому віці» (28.01.2021р.); майстер-клас «Психолого-педагогічні 

умови розвитку соціального інтелекту в підлітковому віці» (19.05.2021р.); 

методична студія «Психологічні особливості просвітницько-

профілактичної роботи з підлітками» (23.09.2021р.); практикум «Розвиток 

емоційної сфери підлітків техніками творчого 

самовираження»(28.10.2021р.); семінар-практикум «Здорова дитина - 

здорова нація» (24.11.2021р.); практикум «Комунікативний розвиток 

дитини:етнопсихологічний аспект» (01.12.2021р.). 

4.3. У місті функціонує Міська Рада учнівського самоврядування. Восени 

відбулись вибори голови МРУС. Головою обрано ученицю 9 класу Ліцею 

№ 2 Вероніку Куфлюк. 

На базі ЦПВУМ ім. С. Бандери функціонує гурток лідерів учнівського 

самоврядування. 

З ініціативи Міської ради учнівського самоврядування проведено: 

- 22.02.21 загальноміський квест серед дітей 6-11 років, приурочений 

Дню пам’яті Героїв Небесної Сотні; 

- 10.12.21 відеоквест «Люди Свободи» у рамках проведення заходів 

щодо популяризації правової освіти серед учнівської; 

- у грудні – акцію учнівського самоврядування «Дорогою святого 

Миколах». 

На базі Центру патріотичного виховання учнівської молоді ім.Степана 

Бандери функціонують: творче об’єднання «За честь! За славу! За народ!», 

гурток «Історичне краєзнавство». 

19 травня 2021р. відкрито освітній простір в Івано-Франківському 

краєзнавчому музеї. Простір відкрито переглядом історико-

документального фільму «Таємниці великих Українців. Андрей 

Шентацький» гуртківцями історико-краєзнавчого гуртка «Юні 

музеєзнавці» Центр патріотичного виховання учнівської молоді ім. 

Степана Бандери, який діє на базі ліцею № І6 Івано-Франківської міської 

ради. 

Департаментом освіти та науки, закладами загальної середньої освіти було 

проведено заходи що спрямовані на вивчення народних традицій, звичаїв, 

обрядів з метою виховання та всебічного розвитку підростаючого 

покоління на основі національних традицій: 

12.01.21 - загальноміське відео дійство «Як козаки Різдво святкували»; 

13.01.21 - загальноміський історичний урок «Пізнай свій обряд: Старий 

у січні Різдвяний родинний фестиваль «Мереживо колядок»; 

21.01.21 - вечір пам’яті “Героїв Крут»; 

22.01.21 - онлайи святкування «Дня злуки» (школярі виготовляли 

відеоролики про історію та значення даного свята); 



12.02.21 - фольклорне свято «Стрітенські забави. Як весна з зимою 

зустрічались»; 

17.02.21 - загальноміський етап обласного онлайн-конкурсу 

хореографічних колективів (в заходів взяли участь 21 учасників із 16 

закладів освіти); 

18.02.21 - загальноміський урок історичної пам’яті «Український цвіт 

на чужій війні» на базі ЦГГОУМ ім. С.Бандери (112 учасників); 

20.02.21 - загальноміський вечір пам’яті Героїв Небесної Сотні на базі 

Центру освітніх інновацій; 

22.02.21 - загальноміська літературна година «Квітни, мово, зірницями 

слова» на базі ЦПВУМ ім. С.Бандери (120 учасників). 

4.4. 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». 

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.  

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); 

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. 

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? 

4.5. 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. За сприяння МЦСССДМ в рамках акції «Великодній кошик» 

благодійниками надано 89 продуктових наборів сім’ям, які перебувають в 

складних життєвих обставинах. 

  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. 

 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»;  

- 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».  

До Дня захисту дітей МЦСССДМ долучився до свята, організованого 

ювенальними поліцейськими Прикарпаття на Вічевому майдані. 

 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. 

До Дня Незалежності України організовано екскурсійно-пізнавальну 

мандрівку для дітей із сімей, які перебувають в СЖО в арт-груню 

«Полонина перців». 

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 метою підготовки до нового навчального року МЦСССДМ вручено 

сертифікати на придбання шкільного приладдя 58 дітям із сімей, які 

перебувають в складних зиттєвих обставинах на суму 35000 грн. За 

сприяння БО «Час добра та милосердя» надано 9 портфеликів 

укомплектованих канцтоварами, 39 дітям - шкільне приладдя, 10 дітям – 

одяг. 

 З нагоди Дня усиновлення проведено 27 вересня у Вищому 

художньому професійному училищі №3 майстер-клас з рукоділля «Ангел»; 

 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 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.  

 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 святого ̆ 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 2021 році МЦСССДМ проведено четверту Різдвяну школу, в 

рамках якої відбулось чотири майстер-класи, зокрема: кулінарний майстер-

клас з приготування вареників та узвару “Андріївські вечорниці”, майстер-

клас з миловаріння “Символ 2022 року”, кулінарний майстер-клас 

“Різдвяна кутя”, майстер-клас з декоративно-прикладного мистецтва 

“Коробочка з сюрпризом”. 

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.  

 До Дня Святого Миколая та різдвяно-новорічних свят за сприяння 

МЦСССДМ: 

- спільно з працівники Центру культури і мистецтв Івано-Франківської 

МТГ організовано свято «Святий Миколай -  ти до нас завітай», яке 

відбулось  на території Палацу Потоцьких “Простір Інноваційних Креацій 

“Палац”, 180 дітей отримали солодкі подарунки; 

- ГО «Час добра та милосердя» надали подарунки 40 дітям та 

приватний благодійник Т.Мних надала подарунки 90 дітям  відповідно до 

листів дітей до Святого Миколая; 



- 23 сім’ям приватні благодійники надали подарункові набори; 

- 10 дітей взяли участь у святі у ТРЦ «Парк розваг» Велес за кошти 

приватного благодійника; 

- депутат міського ради надав 19 солодких подарунків дітям; 

- депутат міської ради надав продуктові набори та засоби гігієни 10 

сім’ям; 

- за сприяння Церкви Адвентистів Сьомого Дня в м.Івано-Франківську 

дітям із сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах, передано 

32 подарунки. 

4.6. У зв’язку з карантинними обмеженнями та дистанційною формою 

навчання організовано 2-тижневу «школу вирівнювання знань» для 10 

дітей початкової щколи із сімей, які перебувають в складних життєвих 

обставинах, з метою підвищення успішності. 

5.1. 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. 

 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. 

5.2. 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. 

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. 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. 

5.3. 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. 

5.4. З метою популяризації та залучення мешканців міста до нових форм 

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

обставинах, проводиться інформаційна кампанія з питань наставництва 

(МЦСССДМ розміщено на сторінці Фейсбук 3 публікації та взято участь в 

2 теле- та радіоефірах). 

5.5. МЦСССДМ проведено первинні консультації з 6 кандидатами у 

патронатні вихователі. В результаті первинного відбору 1 сім’ю 

направлено на навчання за Програмою підготовки патронатних 

вихователів. 

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. 

5.6. 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 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. 

5.7. МЦСССДМ проведено інформаційну роботу з пошуку, відбору та 

забезпечення соціального супроводу кандидатів у патронатні вихователі та 

їх підготовки (розміщено на сторінці Фейсбук 5 публікацій та взято участь 

в 2 теле- та радіоефірах). 

5.8. З метою пропаганди розвитку сімейних форм виховання у грудні 2021 

року МЦСССДМ виготовлено буклет «Як створити прийомну сім’ю чи 

дитячий будинок сімейного типу» накладом 1000 примірників. В 

соціальній мережі Фейсбук розміщено 7 публікацій, 1 публікацію – на 

офіційному сайті міста, 1 – на інформаційній сторінці ТРК «РАЇ».  

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. 

5.9. В ході соціального супроводу сімей, в яких виховуються діти-сироти 

та діти, позбавлені батьківського піклування фахівцями з соціальної 

роботи надаються соціально- психологічні послуги, направлені на 

допомогу  в адаптації дитини до нової сім'ї та сім'ї до  дитини,  створення  

позитивного  психологічного клімату;  допомога  у  попередженні  

конфліктів між членами сім'ї, проводяться заходи, направлені на 

підготовку  до виходу із сім'ї піклувальника у самостійне життя. У 2021 

році під соціальним супроводом МЦСССДМ перебувало 10 прийомних 

сімей (13 дітей), 1 ДБСТ (7 дітей), 48 опікунських сімей (59 дітей). 

6.1. 6 травня 2021 року з нагоди відзначення Міжнародного дня протидії 

булінгу Департаментом молодіжної політики та спорту спільно з відділом 

ювенальної превенції ГУ НП в Івано-Франківській області за сприяння 

керівництва Ліцею №10 проведено просвітницький захід «Ми проти 

булінгу». 

В період з 14 по 30 травня 2021 року Департаментом молодіжної 

політики та спорту спільно з Департаментом освіти та науки для учнів 

закладів загальної середньої освіти та вихованців закладів позашкільної 

освіти Івано-Франківської міської територіальної громади проведено 

конкурс дитячих малюнків на тему: «Стоп булінг» з метою  привернення 



уваги суспільства до проблеми насильства та, зокрема, булінгу в 

учнівському середовищі.  

25 листопада 2021 року з нагоди відзначення Всеукраїнської акції 

«16 днів проти насильства» в Університеті Короля Данила відбулася 

презентація мультиплікаційного фільму на тему: «Єднаймося проти 

насилля!». Стрічка відзнята на професійній кінематографічній студії міста 

Києва та відображає ставлення молодих людей до проблеми насилля та 

формування ненасильницьких моделей поведінки в дитячому та 

молодіжному середовищах (проєкт реалізовано ГО «Родина Кольпінга на 

Прикарпатті» за підтримки Представництва в Україні Агенства у справах 

біженців ООН (УВКБ ООН) та Департаменту молодіжної політики та 

спорту та інших партнерів). 

6.2. 25 листопада 2021 року з нагоди відзначення Всеукраїнської акції «16 

днів проти насильства» в Івано-Франківську відбулася вулична 

інформаційно-просвітницька акція «#ДійПротиНасильства». Захід 

проходив на Вічевому майдані та був покликаний привернути увагу 

громадськості до проблеми домашнього насильства та її масштабів в Івано-

Франківській міській територіальній громаді. Під час проведення акції 

мешканці міста мали нагоду поспілкуватися з представниками суб'єктів 

національного механізму взаємодії, які були представлені на 6 локаціях та 

отримати відповіді на питання, які їх цікавлять. 

6.3. Систематично спільно з суб’єктами, відповідальними за протидію 

домашньому насильству, працівники Департаменту беруть участь у 

відвідинах сімей ,у яких вчиняється насильство за місцем проживання, для 

з'ясування причин та обставин виникнення у них конфліктних ситуацій та 

домашнього насильства. В ході відвідин комісією складаються відповідні 

акти оцінки потреб сімей та акти обстеження житлово-побутових умов, а 

також надаються практичні рекомендації щодо уникнення побутових 

конфліктів. 

6.4. Просвітницько-профілактична робота з батьківською громадськістю з 

питань безпеки дітей в інформаційному просторі здійснювалась через 

поширення інформації, бюлетенів на офіційних сторінках закладів освіта у 

соціальних мережах, у батьківських групах в мережі . 

Центром психологічної служби у мережі Фейсбук створено групу 

«Психологічна служба Департаменту освіти та науки Івано-Франківської 

міської ради». У групі опубліковано тематичні матеріали для батьків, 

педагогів та працівників психологічної служби по роботі з дітьми, 

створено рубрики «У батьківську скарбничку», «Батькам на замітку», «Ідеї 

для дозвілля вихідного дня». У період дистанційного навчання та 

карантинних обмежень функціонували класні батьківські вайбер-групи, 

класні керівники та працівники психологічної служби поширювали 

інформацію для батьків щодо протидії вживання алкогольних та 

тютюнових виробів неповнолітніми та формування навичок здорового 

способу життя, батькам надавались індивідуальні та групові консультації. 

На базі Департаменту освіти та науки (ЦПС) на час карантину 

організовано Консультативний пункт психологічної допомоги для батьків 



та дітей, в який можна звернутися за психологічною підтримкою та 

допомогою. 

Для підвищення професійних компетентностей працівників 

психологогічної служби щодо роботи з батьками або особами, які їх 

замінюють, з питань безпеки дітей в інформаційному просторі Центром 

психологічної служби проведено семінар-практикум «Соціально- 

педагогічний супровід формування безпечної поведінки дітей в інтернеті» 

(08.12.2021 р.); тренінг методом драми «Кіберпростір - це круто, просто 

коментуєш і ховаєшся» на базі ліцею № 25 (10.02.2021 р.); впродовж року 

працівниками психологічної служби на базі закладів освіти проведено 

тренінги «Медіаграмотність як інструмент освоєння комунікаційного 

середовища». 

6.5. Впродовж року працівники Служби у справах дітей проводили 

соціально-профілактичну роботу з дітьми, які систематично залишають 

сім’ю (6) та навчально-виховні заклади (25). 

Департаментом освіти та науки 25-26 травня 2021 року проведено 

нараду заступників директорів з виховної роботи, працівників 

психологічної служби щодо проведення просвітницько-профілактичних 

заходів у закладах освіти з метою запобігання правопорушенням у 

дитячому середовищі. 

Питання організації профілактично-виховних заходів з метою 

запобігання правопорушенням в учнівському середовищі розглядається на 

нарадах заступників директорів з виховної роботи (05.05.2021р.), класних 

керівників. У закладах загальної середньої освіти працівниками відділу 

ювенальної превенції, патрульної поліції, шкільними офіцерами поліції з 

учнями проведено зустрічі, лекції та бесіди щодо запобігання 

правопорушенням у дитячому середовищі та профілактики негативних 

проявів поведінки. 

31.08.2021 р. для працівників психологічної служби ЗЗСО, ЗПО та 

ЗГГГО проведено онлайн-конференцію щодо профілактики булінгу та 

запобігання правопорушенням у дитячому середовищі. Конференцію 

проведено в рамках співпраці ЦПС Департаменту освіти та науки та 

Всеукраїнського громадського Центру «Волонтер». За результатами 

онлайн-конференції для подальшої роботи з учнями з даної тематики у всі 

заклади освіти міста передано комплект гри «Коло безпеки». У всіх 

закладах освіти працівники психологічної служби провели тематичні 

заняття з профілактики булінгу та правопорушень в учнівському 

середовищі з використанням гри «Коло безпеки» та залучили понад 2000 

учнів та близько 500 педагогів. 

З метою вдосконалення комунікативних навичок та оптимального 

реагування в складних конфліктних ситуаціях для практичних психологів 

та соціальних педагогів проведено практичні онлайн-семінари, 

інтерактивні заняття, семінари-практикуми в рамках «Школи успішного 

конфліктолога» за підтримки БФ «БО Карітас-Івано-Франківськ УГКЦ» в 

межах проекту «Долаючи розломи у громадах, що постраждали у 

конфліктах: від зцілення до співпраці» (03.03.2021р.; 11.03.2021р.; 

21.04.2021р.; 02.06.2021р.). 



З метою створення безпечного освітнього середовища, зменшення 

кількості дітей, які стали жертвами насильства, щодо яких застосовувалося 

жорстоке поводження, а також дітей, які перебувають у конфлікті із 

законом, для практичних психологів та соціальних педагогів проведено 

навчання в рамках проекту «Медіація в освітніх закладах» за підтримки ГО 

«Родина Кольпінга на Прикарпатті» (14.04.2021р.; 22.04.2021р.; 

26.05.2021р.). 

18.11.2021 р. працівники психологічних служб міста взяли участь у 

вебінарі «Захист дітей від сексуального насильства: формування навичок 

безпечної поведінки у дітей різного віку». Вебінар проведено за сприяння 

міжнародної благодійної організації «Служба порятунку дітей» спільно з 

Державною науковою установою «Інститут модернізації змісту освіти» з 

нагоди відзначення Європейського дня захисту дітей від сексуальної 

експлуатації та сексуального насильства. Основне завдання вебінару - 

інформувати педагогів щодо способів формування навичок безпечної 

поведінки у дітей різного віку з метою їх захисту від насильства. 

З 14.11.2021 р. розпочалося навчання для працівників психологічної 

служби ЗЗСО та ЗПО за програмою розвитку комунікативних навичок та 

резільєнтності особистості «Кроки до порозуміння з собою та світом» у 

рамках співпраці Департаменту освіти на науки Івано-Франківської міської 

ради з ГО «Д.О.М.48.24» (14.12.2021 р., 16.12.2021 р., 21.12.2021 р., 

23.12.2021 р., 28.12.2021р.). 

В рамках Всеукраїнської акції «16 днів проти насилля» у закладах 

освіти проведено флешмоби «#синя_стрічка_проти_насильства» та 

«Не_підтримуй_Б1ЛЬ». 

В усіх закладах освіти розміщені «Скриньки довіри». 

У ЗЗСО та ЗГ1ТО впродовж 2021-2022 навчального року проведено 

уроки «Тверезе життя». Просвітницько-профілактичними заходами (уроки 

«Тверезе життя») охоплено близько 2000 учнів з 20 закладів освіти. 

7.1. 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). 

7.2. Службою у справах дітей вивчено практику фінансування Львівською 

міською радою оплати соціальних послуг, які надаються громадськими, 

благодійними організаціями, приватними особами та установами щодо 

утримання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування 

відповідно до ухвали № 1030 Львівської міської ради від 04.10.2016 про 

затвердження Програми підтримки закладів приватної форми власності, 

що здійснюють опіку та піклування над дітьми-сиротами, дітьми, 

позбавленими батьківського піклування, та дітьми з сімей, які опинились у 

складних життєвих обставинах. У зв’язку із прийняттям у 2021 році.  

В грудні 2021 року розпорядженням Івано-Франківської обласної 

державної адміністрації затверджено Стратегію розвитку закладів 

соціального захисту дітей в Івано-Франківській області на 2022-2025 роки, 

яка передбачає співфінансування з місцевих бюджетів за перебування 

дітей в закладах соціального захисту дітей служби у справах дітей обласної 

державної адміністрації. 

7.3. Станом на 31.12.2021 року Департаментом молодіжної політики та 

спорту, структурними підрозділами міської ради забезпечено підбір та 

направлено на оздоровлення 615 дітей пільгових категорій Івано-

Франківської міської територіальної громади, зокрема, 313 дітей в 

оздоровчих закладах області і України; 218 дітей за кошти міського 

бюджету в ПЗОВ «Лімниця»;  84 дитини з закладах санаторного типу (13 

дітей в санаторіях МОЗ України «Джерело», «Хаджибей», «Українська 

алергологічна лікарня»); в санаторіях обласного підпорядкування 

оздоровлено 71 дитину («Ясень», «Сніжинка», «Жовтень»). 

7.4. Впродовж 2021 року Служба у справах дітей погодила відрахування 5 

неповнолітніх з  навчальних закладів. Усі діти продовжили здобувати 

повну загальну середню освіту в загальноосвітніх навчальних закладах. 

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. 

8.1. 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.  

 23.11.2021 р. 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». 

8.2. 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. 

В 2021 році Службою у справах дітей виготовлено та розповсюджено 

під час проведення заходів соціальну рекламну продукцію, зокрема: 

розгортки «Крокуємо містом своїми правами», банери, наліпки, 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/. 

8.3. З нагоди Міжнародного Дня сім’ї, для налагодження ефективної 

комунікації між прийомними батьками, батьками-вихователями Івано-

Франківським МЦСССДМ організовано екскурсію для прийомних сімей в 

кінно-спортивний клуб «Лідер». 

 

 

 

 


