
Інформація 

про виконання службою у справах дітей Житомирської міської ради 

 в 2018 році повноважень, визначених Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» 
  

Робота служби у справах дітей міської ради спрямована на виконання 

Законів України від 24.01.1995 №20 «Про органи і служби у справах дітей та 

спеціальні установи для дітей», від 13.01.2005 №2342-IV «Про забезпечення 

організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування», від 03.07.2018 №2475-VIII «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення 

економічних передумов для посилення захисту права дитини на належне 

утримання», Постанов Кабінету Міністрів України від 30.05.2018 №453 «Про 

затвердження Державної соціальної програми «Національний план дій щодо 

реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2021 року, від 

24.09.08 №866  «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із 

захистом прав дитини», від 15.11.2017 №877 «Про затвердження Порядку та 

умов надання у 2018 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 

на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для 

розвитку сімейних форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення 

житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа»,  від 08.10.2008 №905 «Про затвердження 

Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за 

дотриманням прав усиновлених дітей», Указів Президента України від 

16.12.2011 №1163/2011 «Про питання щодо забезпечення реалізації прав дітей в 

Україні» та від 22.10.2012 р. №609  «Про Національну стратегію профілактики 

соціального сирітства на період до 2020 року», а також на виконання 

делегованих повноважень визначених Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні». 

Одним із найважливіших завдань служби у справах дітей міської ради є 

захист прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які 

проживають в сім'ях, де батьки ухиляються від виконання батьківських 

обов'язків. 

Станом на 01 січня 2019 року на обліку у службі перебувало 443 дитини: 

в секторі опіки – 353 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, з яких  89,24%  дітей влаштовано до сімейних форм виховання, та  

в секторі профілактики – 90 дітей, які опинилися у складних життєвих 

обставинах.  

Із  353 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які 

перебувають на первинному обліку служби у справах дітей, 268 дітей 

влаштовано під опіку, 47 дітей виховується в дитячих будинках сімейного типу 

та прийомних сім’ях, 37 дітей перебуває в державних дитячих закладах. З 

інших регіонів до м. Житомира прибуло 77 дітей, з них 59 виховуються в сім’ях 

опікунів, піклувальників, а 18 – у прийомних сім’ях та дитячих будинках 

сімейного типу, які розташовані у м. Житомирі. 
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За звітний період 54 дитини набули статусів дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, з них до сімейних форм виховання 

влаштовано 46 дітей. 

Упродовж 2018 року з первинного обліку служби було знято 50 дітей, а 

саме: 41 дитину у зв’язку з досягненням повноліття, 8 – усиновлено, 1 дитину у 

зв’язку з встановленням батьківства. 

У місті Житомирі функціонують 6 дитячих будинків сімейного типу, в які 

влаштовано 38 дітей та 14 прийомних сімей, в які влаштовано 20 дітей. За 

звітний період існуючі дитячі будинки сімейного типу та прийомні сім’ї було 

поповнено 18 вихованцями, зі складу вихованців виведено 17 осіб. 

Станом на 01.01.2019 року в дитячих будинках сімейного типу та 

прийомних сім’ях м. Житомира виховується 58 дітей. 

У 2018 році було організовано зустріч керівного складу виконавчого 

комітету з 9 випускниками 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів 

міста з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,  з 

дітьми, які виховуються  в дитячих будинках «Дім Марії» та «Дім Йосипа» 

релігійної місії «Карітас-Спес», де перебувають діти, позбавлені батьківського 

піклування. У Домі української культури проведено захід «Коли сміється 

дитина – посміхається небо» до Дня усиновлення, в якому взяло участь 34 

дитини та 20 батьків. 

Спільно із працівниками ювенальної превенції Житомирського відділу 

ГУНП в Житомирській області проведено тренінгові заняття на теми: 

«Попередження насильства в сім’ї та серед однолітків», «Відповідальність за 

вчинення кримінальних та адміністративних правопорушень» серед учнівської 

молоді на базі оздоровчого табору «Супутник». Безпосередньо працівниками 

служби у справах дітей проведено тренінгові заняття на теми: «Лідерство та 

активна життєва позиція», «Від мрій до дій».  

Службою у справах дітей  у рамках всеукраїнської акції «16 днів проти 

насильства» проведено тренінгові заняття на тему: «Простір без насильства» з 

учнівською молоддю міста Житомира. 

До Новорічних та Різдвяних свят, у рамках благодійної акції «Свято для 

кожної дитини» відбулося привітання дітей, які опинилися у складних 

життєвих обставинах та вручення подарунків: іграшок, книжок, солодощів.   

 З метою проведення просвітницької роботи серед громади міста щодо 

висвітлення пріоритетних напрямків державної політики  з питань влаштування 

у сімейні форми виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування,  службою розроблено, виготовлено та розповсюджено буклети 

відповідної тематики, зазначені вище питання широко висвітлювались у 

засобах масової інформації. 

 У результаті проведеної роботи у  2018 році зареєстровано 17 осіб, які 

виявили бажання встановити опіку або піклування над дітьми та одне 

подружжя  для створення прийомної сім’ї.       

З 90 дітей, які перебувають на обліку служби як такі, що опинились у 

складних життєвих обставинах, 80 проживають у 45 сім’ях, де батьки або 

особи, які їх замінюють, ухиляються від виконання батьківських обов’язків, 5  
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систематично самовільно залишають постійне місце проживання, 5 зазнали 

насильства в сім’ї.  

За звітний період у службу надійшло 455 повідомлень щодо неналежного 

виконання батьками обов’язків по вихованню, утриманню  дітей, у тому числі 

97 сигнальних повідомлень з медичних установ. За результатами здійснених 

перевірок 33 дітей з 19 сімей поставлено на профілактичний облік служби. 

Особливе значення має проведення Всеукраїнського профілактичного 

заходу «Урок», спрямованого на залучення до навчання дітей шкільного віку. У 

результаті роботи, проведеної спільно з управлінням освіти міської ради, 

адміністраціями шкіл, діти до навчання  приступили вчасно.  

З метою запобігання злочинності, бездоглядності та безпритульності у 

дитячому середовищі працівниками служби у справах дітей спільно з 

працівниками управління освіти, працівниками ювенальної превенції 

Житомирського відділу ГУНП в Житомирській області за звітний період 

проведено 26 профілактичних рейдів під умовними назвами «Діти вулиці», 

«Канікули», «Підліток». Під час проведення рейдів затримано з різних причин 

16 дітей. Після з’ясування причин бездоглядності, у результаті проведеної  з 

сім’ями профілактичної роботи, 14 дітей було повернуто у родину, 1дитину – 

влаштовано до КУ «Центр соціально-психологічної реабілітації дітей 

«Сонячний дім» Житомирської обласної ради, 1 дитину направлено до закладу 

охорони здоров’я. 

З метою запобігання негативним явищам у підлітковому середовищі за 

звітний період працівниками служби у справах дітей проведено 54 

інформаційно-консультативні лекції, бесіди з учнями навчальних закладів міста 

на антиалкогольну, антинаркотичну тематику, проводилася робота, спрямована 

на пропаганду здорового способу життя, формування у дітей негативного 

ставлення до вживання наркотичних засобів та психотропних речовин, широко 

обговорювалась проблематика виникнення  булінгу, як з учнями, так і їх 

батьками, знаходження шляхів подолання даного явища.    

Упродовж 2018 року за клопотаннями служби, направленими до органів 

внутрішніх справ, 86 батьків було притягнуто до адміністративної 

відповідальності за неналежне виконання батьківських обов’язків.  

За позовом виконавчого комітету міської ради, як органу опіки та 

піклування 21 батьків із 18 сімей позбавлено батьківських прав відносно 26 

дітей. 

Службою у справах дітей здійснюється організаційне забезпечення 

діяльності комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті 

міської ради, зокрема щодо доцільності чи недоцільності позбавлення громадян 

батьківських прав, розгляду спірних питань про участь у вихованні дітей 

батьків, які проживають окремо, визначення місця проживання дітей із одним із 

батьків. Упродовж 2018 року відбулось 40 засідань комісії, на яких розглянуто 

367 питань. 

З метою захисту інтересів дітей, їх майнових та житлових прав 

представниками служби взято участь у 903 судових засіданнях; у якості 
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представників дітей, які стали жертвами кримінальних злочинів, або яким 

пред’явлено обвинувачення у скоєнні злочинів – у 90 судових засіданнях. 

За звітний період службою було підготовлено 611 проектів рішень виконавчого 

комітету міської ради з питань діяльності служби.  

 Працівниками служби у справах дітей,  департаментів, управлінь, відділів 

міської ради, залучених до виконання заходів щодо успішної реалізації наданої 

субвенції, була проведена значна робота з пошуку житла, яке відповідає 

вимогам, зазначеним в умовах та порядку надання субвенції, оформленні 

відповідних документів для придбання житла, підготовки рішень міської ради 

та виконавчого комітету тощо. 

 У 2018 році за кошти  субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам та за додатково виділені кошти з місцевого бюджету було  придбано 

чотири квартири. Три однокімнатні квартири для осіб із числа дітей-сиріт 

надано на праві власності, одна однокімнатна квартира включена до житлового 

фонду соціального призначення  та надана на праві користування особі із числа 

дітей-сиріт. Також у 2018 році відбулося облаштування та відкриття двох 

дитячих будинків сімейного типу. 

 Задля забезпечення у м. Житомирі реалізації державної політики щодо 

захисту прав та інтересів дітей різних категорій, створення безпечного та 

сприятливого середовища для виховання, навчання, соціального захисту дітей, 

розвитку сімейних форм виховання, запобігання соціальному сирітству та 

розвитку ефективної системи забезпечення житлом дітей-сиріт, позбавлених 

батьківського піклування, а також осіб з їх числа, службою у справах дітей 

розроблено Міську програму забезпечення та захисту прав дітей на 2019-2021 

роки, яку затверджено рішенням сесії міської ради від 18.12.2018 №1263.  

  


