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Заступник начальника, 

завідуючий сектором   

з профілактики  

злочинності, запобігання 

бездоглядності дітей 

Начальник служби  

Заступник начальника, 

завідуючий сектором 

опіки, піклування, 

усиновлення та 

соціального захисту дітей  

 

 

  
5 головних спеціалістів 

сектору з профілактики 

злочинності, запобігання 

бездоглядності дітей 

5 головних спеціалістів 

сектору опіки, піклування, 

усиновлення та 

соціального захисту дітей 



• Організація та проведення профілактичних заходів щодо подолання 

бездоглядності, злочинності та правопорушень серед дітей. 
 

• Соціальний захист дітей-сиріт, 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 м. Житомира. 
 

• Організація  оздоровлення, відпочинку та змістовного дозвілля дітей,  

проведення акцій їх соціальної підтримки. 
 

• 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. 



• Отримано та опрацьовано 365 повідомлень щодо неналежного виконання 

батьківських обов’язків. 

• Розглянуто 336 звернень громадян щодо надання дозволів на вчинення 

правочинів відносно житла та майна від імені дітей. 

• Підготовлено 527 проектів рішень виконавчого комітету міської ради з 

питань діяльності служби. 

• Взято участь у 820 судових засіданнях. 

• За клопотаннями служби за неналежне виконання батьківських обов’язків 

до адміністративної відповідальності притягнуто 62 особи. 

• Відбулося 38 засідань комісії з питань захисту прав дитини, на яких 

розглянуто 329 питань. 

• Здійснено 24 профілактичні рейди. 

• Проведено 44 інформаційно-консультативних лекцій, бесід у навчальних 

закладах міста. 

• Здійснено 689 обстежень житлово-побутових умов проживання дітей у 

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

усиновлених дітей та які перебувають під опікою, піклуванням. 

• Оздоровлено 177 дітей, які перебувають на обліку служби. 



На обліку служби у справах дітей міської ради перебуває 

450 дітей 

Назва сектору Причина перебування на обліку 
Кількість станом на 

01.01.2018 

Сектор  

опіки, піклування, 

усиновлення та 

соціального захисту 

дітей 

Діти-сироти 128 

Діти, позбавлені батьківського 

піклування 
220 

Діти, що проживають в сім’ях опікунів 256 

Діти - житомиряни, що перебувають у 

ДБСТ та ПС 
44 

Діти, що перебувають в державних 

закладах 
34 

Всього на обліку у секторі опіки 352 

Сектор з профілактики 

злочинності, 

бездоглядності дітей  

Діти, які проживають у 

неблагополучних сім’ях 
89 дітей із 50 сімей 

Діти, які схильні до бродяжництва 2 

Діти, які зазнали насильства у сім’ї  7 

Всього на обліку у секторі профілактики 98 



Відсотковий показник влаштування дітей 

Роки 2013 2014 2015 2016 2017 

Форми 

влаштування 

дітей-сиріт 

 та дітей, 

позбавлених  

батьківського 

піклування 

Сімейні  

форми  

виховання 
81,5% 81,6% 82,73% 85,9% 86,2% 

Державні  

дитячі  

заклади 
18,5% 18,4% 17,27% 14,1% 13,8% 

Всього  

дітей 
400 381 359 341 348 

Роки 2013 2014 2015 2016 2017 

Форми 

влаштування 

дітей-сиріт 

 та дітей, 

позбавлених  

батьківського 

піклування 

Сімейні  

форми  

виховання 
81,5% 81,6% 82,73% 85,9% 86,2% 

Державні  

дитячі  

заклади 
18,5% 18,4% 17,27% 14,1% 13,8% 

Всього  

дітей 
400 381 359 341 348 



 

Статистика усиновлення 

за 2017 рік 

Місцевий 

облік з 

усиновлення 

дітей 

Усиновлені діти 

Внутрішньо- 

сімейне 

усиновлення 

Усиновлено 

кандидатами 

з місцевого 

обліку 

(дітей) 

Громадянами 

України 

Іноземними 

громадянами 

Із державних 

закладів  

м. Житомира 

77 10 1 36 17 19 



Вікова характеристика дітей,  

що підлягають усиновленню  

3
  

14  

22  

38  

Загальна кількість дітей - 77  



Дитячі будинки сімейного типу та прийомні сім’ї  

м. Житомира  

Станом на 31.12.2017 

 

Кількість новостворених 

дитячих будинків 

сімейного типу 

 (на початок 2018 р.) 
 

  ДБСТ 
Кількість 

дітей 
ПС 

Кількість 

дітей 
ДБСТ 

Кількість 

дітей  

5 38 14 19 2 8 



Придбано два житлових будинки 

 для функціонування дитячих будинків 

 сімейного типу 



Вітаємо у родині 



Динаміка влаштування дітей у сімейні 

форми виховання  

впродовж І кварталу 2018 року 

Форма влаштування                         Кількість дітей % 
 

Сімейні форми 

виховання 

Усиновлені 3 

91,3 ПС, ДБСТ 8 

Опіка, піклування 10 

 

Державні заклади 
2 

(залишені у 

пологовому 

будинку) 

 

8,7 

Всього: 23 100 



Кількість дітей, 

які 

перебувають на 

первинному 

обліку служби  

Кількість дітей,  

які мають житло: 

Кількість 

дітей, 

 у яких житло 

відсутнє 
на праві 

власності 

на праві 

користування 

(реєстрація) 

348 88 199 61 

Реєстр житла дітей-сиріт та дітей, 

 позбавлених батьківського піклування 



Соціальне житло для осіб із числа дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування 



Зустріч міського голови із випускниками 

11 класів загальноосвітніх навчальних 

закладів міста 



День усиновлення 

 “Коли сміється дитина – 

посміхається небо” 



Просвітницька акція до Всесвітнього дня 

боротьби зі СНІДом із Всеукраїнською 

благодійною організацією «АСЕТ» 



Тренінгові заняття в рамках 

Програми профілактики 

конфліктів та 

правопорушень серед 

учнівської молоді на базі 

оздоровчого табору 

“Супутник” 



Просвітницька робота серед молоді міста 

Проведено 44 інформаційно-

консультативних лекцій, бесід з 

учнями навчальних закладів 

міста 



Кожна дитина має право зростати у сімейному 

оточенні, в атмосфері щастя, любові і розуміння, 

що є необхідною умовою для її повноцінного 

 та гармонійного розвитку… 

 


