
Служба (управління)  

у справах дітей 

Житомирської міської ради 



Структура служби (управління)  

у справах дітей  

Заступник начальника, 

начальник відділу  з 

профілактики злочинності 

та соціального сирітства 

Начальник служби  

Начальник відділу  

захисту прав дітей  

 

 

 

3 головних спеціаліста 

відділу 

 

 

 

 

 

3 головних спеціаліста відділу  

 

 2 провідних спеціаліста  

відділу 1 провідний спеціаліст відділу  

 

 

Заступник начальника, 

начальник відділу розвитку 

сімейних форм виховання та 

соціального захисту дітей-

сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування 

4 головних спеціаліста 

відділу 

 

 1 провідний спеціаліст  

відділу 

 

 



Робота служби (управління) у справах дітей згідно діючого 

законодавства та  відповідно до основних напрямків: 

• Організація та проведення профілактичних заходів щодо подолання 

бездоглядності, злочинності та правопорушень серед дітей. 
 

• Соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, створення умов для реалізації права кожної дитини на 

виховання у сім’ї шляхом розвитку сімейних форм виховання з пріоритетом 

національного усиновлення. 

• Захист майнових та житлових прав дітей Житомирської міської 

територіальної громади.  
 

• Виконання заходів Програми забезпечення та захисту прав дітей на 2019-

2021 роки. 
 

• Організація  оздоровлення, відпочинку та змістовного дозвілля дітей, які 

перебувають на обліку служби (управління) у справах дітей. 
 

• Забезпечення функціонування діяльності комісії з питань захисту прав 

дитини при виконавчому комітеті Житомирської міської ради. 
 

• Захист прав та законних інтересів дітей у судовому порядку. 
 

• Забезпечення функціонування всеукраїнської електронно-інформаційної 

автоматизованої системи «Діти» та її інформаційне наповнення. 



Відповідно до основних напрямів роботи  за  2019 рік: 
• Отримано та опрацьовано 528 повідомлень щодо неналежного виконання 

батьківських обов’язків. 

• Розглянуто 367 звернень громадян щодо надання дозволів на вчинення 

правочинів відносно житла та майна від імені дітей. 

• Підготовлено 734 проєкта рішень виконавчого комітету міської ради з питань 

діяльності служби. 

• Взято участь у 934 судових засіданнях. 

• Придбано 1 квартиру особі із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, на умовах співфінансування обласного та місцевого 

бюджетів. 

• За клопотаннями служби за неналежне виконання батьківських обов’язків до 

адміністративної відповідальності притягнуто 81 особу. 

• Відбулося 48 засідань комісії з питань захисту прав дитини, на яких розглянуто 

485 питань. 

• Здійснено 23 профілактичні рейди. 

• Проведено 75 інформаційно-консультативних лекцій, бесід у навчальних 

закладах міста. 

• Здійснено 1207 обстежень житлово-побутових умов проживання дітей у 

неблагополучних, прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу, 

усиновлених дітей та дітей, які перебувають під опікою (піклуванням). 

• Оздоровлено 186 дітей, які перебувають на обліку служби. 



Назва відділу  

Причина 

перебування на 

обліку 

Кількість 

дітей на 

обліку у 

2016 році 

Кількість 

дітей на 

обліку у  

2017 році 

Кількість 

дітей на 

обліку у  

2018 році 

Кількість 

дітей на 

обліку у 

2019 році  

Відділ розвитку 

сімейних форм 

виховання та 

соціального захисту 

дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених 

батьківського 

піклування 

Діти-сироти 126 127 135 131 

Діти, позбавлені 

батьківського 

піклування 
222 226 224 221  

Всього на обліку у 

відділі   348 353 359 352 

Відділ 

профілактики 

злочинності та 

соціального 

сирітства 

  

Діти, які проживають у 

сім’ях, у яких батьки 

ухиляються від 

виконання 

батьківських обов’язків 

89 80 74 

 

81 

 

Діти, які схильні до 

бродяжництва 
2 5 5 9 

Діти, які зазнали 

насильства  7 5 14 
70 (в т.ч. 46 дітей, яким 

надано статус 

постраждалих в результаті 

збройних конфліктів)  

Всього на обліку у 

відділі  
 

98 90 93 
160 (в т.ч. 46 дитини, 

яким надано статус постр. 

внаслідок збройних 

Інформація про дітей,  

які перебувають на обліку служби (управління) у справах дітей 

міської ради  



 

Інформація про позбавлення батьків батьківських прав, відібрання дітей 

у батьків без позбавлення батьків батьківських прав за позовами 

виконавчого комітету Житомирської міської ради 

 

2016 2017 2018 2019

Кількість батьків, які позбавлені 
батьківських прав або у яких відібрані 

діти без позбавлення їх батьківських 
прав

6 14 21 10

Кількість сімей, з яких вилучені діти 4 12 18 7

Кількість дітей, які набули статусу дітей, 
позбавлених батьківського піклування

5 16 26 8
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Влаштування дітей-сиріт та дітей,  

позбавлених батьківського піклування 

 

2015 2016 2017 2018 2019 

Діти, які проживають у сім'ях 
опікунів/піклувальників 

252 244 256 269 264 

Діти, які перебувають на первинному 
обліку служби та виховуються у 

ДБСТ та ПС 
44 43 44 47 56 

Діти, які перебувають у закладах 
інституційного догляду та виховання 

дітей 
60 49 48 37 30 
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Роки 

  

2015 2016 2017 
10 міс. 

2018  

 

Форми 

влаштування 

дітей-сиріт 

та дітей, 

позбавлених 

батьківського 

піклування 

  

Сімейні  

форми  

виховання 

  

82,73% 

  

85,9% 

  

87,07% 

  

90,2% 

  

Заклади 

інституційного 

догляду та 

виховання дітей 

17,27% 

  

14,1% 

  

12,93% 

  
9,8% 

  

Всього дітей 

  

358 

  

  

340 

  

  

348 

  

347 

 Динаміка влаштування дітей у сімейні форми виховання 

  
  

Роки 

  

2016 2017 2018   2019  

Форми 

влаштування 

дітей-сиріт 

та дітей, 

позбавлених 

батьківського 

піклування  

Сімейні  

форми  

виховання 

85,9% 87,07% 89,24% 91,48% 

Заклади 

інституційного 

догляду та 

виховання 

дітей 

14,1% 12,93%  10,76% 8,52% 

  

Всього дітей 
  

340 

  

  

348 

  

353 352 



Роки 2016  2017  

 

2018  

 

2019  

Діти, які перебувають на обліку з 

усиновлення 
81 

  

77 

  

  

79 

  

  

85 

  

  

Усиновлені  
  

Громадянами 

України 
7 10 7 10 

Іноземними 

громадянами 
2 1 1 1 

Усиновлено із закладів інституційного 

догляду та виховання дітей 

розташованих на території міста 

40 36 40 33 

Внутрішньо-сімейне усиновлення 14 17 20  18 

 

Статистика усиновлення 

 



Роки 2016  2017  2018 2019 

ДБСТ 5 5 6 6 

Кількість дітей 39 38 38 43 

ПС 13 14 14 11 

Кількість дітей 19 19 20 12 

 

Дитячі будинки сімейного типу та прийомні сім’ї 

 



 

Квартирний облік 

 

 

Соціальний облік 

 

Діти-сироти та 

діти, позбавлені 

батьківського 

піклування 

Особи із числа дітей-

сиріт та дітей, 

позбавлених 

батьківського 

піклування 

Діти-сироти та діти, 

позбавлені 

батьківського 

піклування 

 

Особи із числа дітей-сиріт 

та дітей, позбавлених 

батьківського піклування 

11 33 0 3 

44 

(2 особи із числа дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування,  

отримали грошову компенсацію для 

придбання житла на праві власності) 

3 

(1 особа із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, одержала соціальну 

квартиру у 2019 році, 3 - у 2018) 

Кількість дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та 

осіб з їх числа, які перебувають на квартирному та соціальному обліку 



Забезпечення житлом осіб із числа дітей-сиріт 
(придбано 1 квартиру) 



Вітаємо з новосіллям!!! 



Профілактичні заходи серед молоді 



Профілактичні заходи серед молоді 

 
• Проведено 75 інформаційно-

консультативних лекцій, бесіди 

з учнями навчальних закладів 

міста 

 



Тренінгові заняття на базі оздоровчого табору 

“Супутник” 



Свято Весни! 



Благодійний захід для родин, що опинилися у 

  складних життєвих обставинах 

«Добро – це те, що може побачити 

 сліпий та почути глухий» 

 



 

Зустріч із випускниками 11 класів загальноосвітніх 

навчальних закладів міста 

 

 



День усиновлення 

 “Коли сміється дитина – 

посміхається небо” 





Інноваційна майстерня 

«Перспективи 

майбутнього» 





Благочинна акція 

 «Мереживо різдвяних чудес та здійснення мрій» 



Майстер-класи для дітей, що опинилися у складних життєвих 

обставинах 





 

Кожна дитина має право 

зростати у сімейному 

оточенні, в атмосфері 

щастя, любові і розуміння,  

що є необхідною умовою 

для її повноцінного 

 та гармонійного 

розвитку… 


