


Функціональна  структура 
служби у справах дітей та сім’ї

СЛУЖБА У СПРАВАХ 
ДІТЕЙ ТА СІМ-Ї

Начальник служби

ВІДДІЛ У СПРАВАХ 

СІМ-Ї

Начальник відділу

Головний спеціаліст

Координаційна рада 
з питань охорони 

дитинства та 
підтримки сім-ї

ВІДДІЛ УСПРАВАХ ДІТЕЙ

Начальник відділу

Провідний спеціаліст

Спеціаліст І категорії 

Комісія з питань 
захисту прав дитини



Службою у справах дітей та сімʼї створений єдиний
електронний банк даних дітей-сиріт, дітей, позбавлених
батьківського піклування, та дітей, які опинилися у складних
життєвих обставинах.

Окремо ведеться електронний облік громадян України, які
бажають усиновити (кандидати в усиновителі); взяти під опіку,
піклування (кандидати в опікуни, піклувальники) дітей, які
підлягають влаштуванню, або стати прийомними батьками чи
батьками-вихователями для створення дитячого будинку сімейного
типу чи прийомної сім-ї.

Працює єдина інформаційно-аналітична
система «Діти» (ЄІАС «Діти»), до якої заносяться усі
відомості з особових справ дітей та громадян зазначених категорій,
відповідно до нормативних вимог.



На території Обухівської міської ОТГ, за статистичними

даними, станом на 31.12.2019 року проживає 7329 дітей – осіб до
18 років, з них:

• діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування – 53;

• сімʼї опікунів, піклувальників – 42;

• діти з багатодітних сімей – 860;

• багатодітні сімʼї – 259;

• жінки-матері, яким присвоєно почесне звання України 

«Мати-героїня»  - 32;

• діти загиблих, померлих учасників АТО, героя Небесної сотні – 7;

• сімʼї загиблих, померлих учасників АТО, 

героя Небесної сотні –21;

• діти учасників АТО, УБД – 137;

• діти сімей ВПО – 297.



Міська цільова Програма підтримки сімʼї та 
забезпечення прав дітей 

«Назустріч дітям» 

Фінансування 

заходів

тис. грн., 2018 рік тис. грн., 2019 рік

- оздоровлення та 

відпочинок дітей

830 200,00 305 550,00

- тематичні заходи для 

дітей

239 297,50 129 998,76

- транспортні перевезення 

дітей

74 819,06 148 975,00

- адресна матеріальна 

допомога дітям

128 000,00 180 000,00

- продуктові набори для 

сімей

35 000,00 61 400,00

- поліграфія 11 700,00 13 500,00

ВСЬОГО 1 319 016,56 839 423,76



2019

Комісія з питань захисту прав 

дитини
12

Координаційна рада 4



Забезпечено проведення засідань Комісій з 
питань захисту прав дитини
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Реєстр багатодітних сімей 
Обухівської міської ОТГ

20 сімей

(по 5 і більше 

дітей на сім’ю)

239 сімей

(по 3-4 дитини 

на сім’ю)

Всього:  259 сімей

(860 дітей)

У 8 сім'ях – по 5 дітей;

у 4 сім'ях – по 4 дітей;

у 5 сім'ях – по 7 дітей;

у 2 сім'ях – по 8 дітей;

у 1 сім’ї – 10 дітей.



Профілактика правопорушень:

- проведено 12 профілактичних рейди „Канікули”, „Вулиця”, „Нічне

місто”;

- виявлено 10 неповнолітніх та повернуто у сім’ю, батькам – винесено

офіційне попередження;

- здійснюється своєчасне виявлення сімей, де діти перебувають у

складаних життєвих обставинах, їх облік і систематична перевірка

умов утримання і виховання в них неповнолітніх, надання таким сім’ям

адресної допомоги;

- обстежено 90 сімей, в яких проживає 179 дітей;

- проведена роз’яснювально-консультативна робота з батьками;

винесено 15 офіційних попереджень;

- працівниками національної поліції було притягнуто до

адміністративної відповідальності 41 особу.

Осіб до 18 років за скоєння злочинів, передбачених ККУ на

профілактичному обліку ССДС немає.



Проведені тематичні заходи:
У другу неділю травня

традиційно відзначаємо День

матері та День сімʼї. З нагоди свята

проведені ряд заходів, серед яких

показ мультфільмів для дітей,

святковий концерт та вручення

солодощів та подарунків. У 2019

році для 185 багатодітних родин

було надано матеріальну допомогу

на загальну суму 370 000 грн. 1 червня – Міжнародний

День захисту дітей.

Напередодні свята на

території Обухівської міської ради

проводилися різноманітні заходи

для дітей та їх батьків: конкурси

«малюнок на асфальті»,

розважально-ігрові програми,

концерти за участі дітей, робота

ігрових атракціонів, розваги з

аніматором, вручення цікавих

подарунків, тощо.



• тематичні лекції, бесіди,

анкетування, соціальне опитування та

профілактичні акції до Всесвітнього

дня боротьби зі СНІДом у

загальноосвітніх закладах міста;

• щорічна всеукраїнська акція «16

днів проти насильства», правовий

брифінг з правоохоронцями;

тематичний флеш-моб на базі ЦТДЮ

«Романтик»;

• тематична акція «День спільних

дій в інтересах дітей» - конкурс

малюнку; надання адресної продуктової

допомоги сім-ям в СЖО;

Заходи з попередження насильства над дітьми, 

протидії булінгу та проведення правової освіти

• У рамках проведення

тижня правових знань

відбіркові етапи

пізнавальної гри брейн-

ринг «Підліток і право»,

вручення подарунків та

солодощів.



Для учнів 8-9 класів загальноосвітніх закладів міста у квітні 2019 року, за участю ГО

«Точка опори» було проведено масштабний захід «Скажи «Stop» булінгу! Зупини насилля!»

У заході прийняло участь більше 300 учнів, яким були роздані буклети відповідної

тематики, а також найактивніші учасники заходу отримали цікаві подарунки за обгрунтовані

відповіді у бліц-грі «Міф чи правда». Гостями заходу були молодіжний гурт «Він та Вона».

Також, 06 червня 2019 року, для соціальних педагогів, практичних психологів та заступників директорів

з виховної роботи ЗОШ міста було організовано та проведено тренінг на тему «Різні, але рівні: прийняття як

протидія насильству в школі»:

23 учасників тренінгу отримали Сертифікат про проходження навчання на тему «протидія насильству

в школі» (10 годин).



Протидія торгівлі людьми 

Щодо попередження насильства в
сім’ї та протидії торгівлі людьми, на
території Обухівської міської ОТГ
організовано та проведено
інформаційно-просвітницьку роботу:
розповсюджуються інформаційні
буклети, проводиться анкетування,
соціальне опитування

В академічних ліцеях міста

проведено заходи для педагогів-

організаторів, психологів шкіл з

теми «Скажи стоп булінгу!».

Серед учнів 9-10 класів постійно

проводяться психолого-педагогічні бесіди,

групові тренінги з питань попередження

торгівлі людьми, проводяться виховні години

„Як не стати жертвою работоргівлі”,



Гендерна рівність
Відповідно до Закону України «Про

забезпечення рівних прав та можливостей жінок і

чоловіків», ґендерна рівність - рівний правовий

статус жінок і чоловіків та рівні можливості для

його реалізації, що дозволяє особам обох статей

брати рівну участь у всіх сферах життєдіяльності

суспільства.

В загальноосвітніх закладах міста Обухова проведено години

спілкування, бесіди на теми: «Цінності гендерної рівності», «Протидія

дискримінації за ознакою статі», «Рівні можливості в отриманні професії».

Крім того проведено лекторії для батьків за темами: «Гендерне виховання

дітей в сім’ї», «Аспекти гендерного виховання в родині», «Гендерна

рівність та взаємна повага в сім’ї».



Патронат над дитиною 

В Україні з 2016 року активно впроваджують соціальну послугу з патронату

над дітьми. Це нова форма тимчасового сімейного виховання дітей-сиріт та

дітей, позбавлених батьківського піклування.

В 2019 році на території Обухівської міської ради теж створено патронатну

сім’ю, в яку було влаштовано 2 малолітніх дітей, віком: 4 роки та 10 років. За

результатами діяльності ПС усі діти повернуті у біологічні родини.



Усиновлення
На території міста Обухова проживає 24 усиновлених дітей, за

умовами проживання та виховання яких службою у справах дітей та

сім’ї здійснюється постійний нагляд та контроль.

Станом на 31.12.2019 рік на обліку перебуває близько 10 дітей

(дівчаток та хлопчиків), які підлягають усиновленню.

Щороку на обліку в Службі перебуває 2 – 3 родини, які є

кандидатами на усиновлення дітей. У 2019 році усиновлено одну

дитину.



Новорічно-Різдвяні свята

Запалення головної

Новорічної ялинки. 

Святкове дійство 

«Ой. Хто, хто Миколая 

любить...»

Привітання Різдвом  

дітей-сиріт з Новим роком та та

дітей, позбавлених батьківського 

піклування у ЦТДЮ «Романтик»

Для усіх дітей міста –

дошкільного та шкільного 

віку –

новорічна вистава та вітання 

з Новим роком та Різдвом!



Оздоровлення та відпочинок дітей

- 306,0 тис. грн. – було придбано 50

путівок до ТОВ «Прибрежний»,

Херсонська область (с. Лазурне):

- 22,8 тис. грн. – матеріальна допомога

дітям-сиротам, дітям, позбавлених

батьківського піклування та дітям учасників

АТО, ООС – транспортне забезпечення, а саме

перевезення 19 дітей до місця оздоровлення,

відпочинку та у зворотньому напрямку:

- 114,0 тис. грн. – матеріальна допомога на

оздоровлення сімей з дітьми загиблих

військовослужбовців в зоні проведення АТО та

сім’ї з дітьми героя Небесної Сотні – 13 осіб, у т.ч.

– 61,39 тис. грн. на оздоровлення дітей у кількості

7 осіб.

Виділено 442 800,0 гривень, а саме:

Охоплено оздоровленням та відпочинком дітей

шкільного віку 2275, що становить 58,3 % від загальної

кількості дітей шкільного віку, у тому числі дітей

пільгових категорій – 1148 дітей.



За фактичними показниками, 

станом на 01.12.2019, забезпечено послугами 

з оздоровлення та відпочинку:

- на 100% - дітей-сиріт та дітей, позбавлених

батьківського піклування шкільного віку - 43 особи

- на 100% - дітей, загиблих учасників АТО, героя

Небесної Сотні - 7 осіб;

- на 36% - діти з інвалідністю – 23 особи;

- на 55% - діти з багатодітних сімей – 282 осіб;

- на 37% - діти з малозабезпечених сімей – 20 осіб;

- на 45% - дітей учасників АТО, УБД – 59 осіб, тощо.



З 03 червня по 16 червня 2019 року на базі закладів

освіти міста працювали 2 пришкільних, 5 мовних таборів та табір

навчальної підготовки з військово-патріотичного виховання «Обухівська

Січ».

Загальна кількість дітей у пришкільних та мовних таборах склала – 259

дітей (231 - у минулому році).

Всі види виховної діяльності в таборах здійснювались відповідно до режиму дня.

Робота проводилась згідно плану та висвітлювалась на сайтах закладів. Діти та їхні

батьки мали змогу знайомитися з путівкою дня. Щоденно вівся фоторепортаж подій у

таборі.



Пришкільні табори:
• табір «Самопізнання та розвитку особистості

школярів» (на базі ЦТДЮМ «Романтик»);

• літній пришкільний табір відпочинку «Веселка»

(Академічний ліцей № 2);

• 5 мовних таборів відпочинку з денним перебуванням

дітей (Академічний ліцей №1 ім. А.С.Малишка»,

Академічний ліцей №3, Академічний ліцей №5»,

Академічний ліцей № 4 та Академічний ліцей імені

Володимира Мельника);

• літній мовний табір «Open Kids» (Академічний ліцей

№1 імені А.С. Малишка);

• літній мовний табір «Smile» (Академічний ліцей № 4);

• літній мовний табір «Sunflower» (Академічний ліцей №

5);

• літній мовний табір «Веселка» (на базі Академічного

ліцею імені Володимира Мельника»).



Табір навчальної підготовки з військово-
патріотичного виховання «Обухівська Січ»

В таборі діти займались стройовою підготовкою,

здійснювали екскурсію, у т.ч. стежинами рідного краю,

вивчали сучасні бойові мистецтва, брали участь у

туристичних походах, долали різноманітні смуги

перешкод, знайомилися із учасниками АТО, виготовляли

обереги для них та переймали досвід воєнної підготовки,

займалися волонтерською роботою, брали участь у

масових заходах, мали можливість ознайомитися з

основами бойових мистецтв.



На території Обухівської міської ради при церкві Євангельських

Християн Баптистів діє Дитячий літній табір відпочинку «Ковчег». У

даному таборі, щороку, мають можливість відпочити майже 700 дітей. Табір

можуть відвідати різні діти, віком від 7 до 15 років, але перевага все таки

надається дітям-сиротам, дітям, позбавлених батьківського піклування та

дітям з багатодітних та малозабезпечених родин.

Також, починаючи з 2015 року, табір «Ковчег» влітку приймає до себе

50 вихованців школи-інтернату села Гірське Лисичанського району Луганської

області, де для дітей готується особлива програма відпочинку та надзвичайно

цікаві екскурсії. У 2019 році на організацію їх перевезення з міського бюджету

було виділено кошти у сумі 65 000 грн.



Підтримка сімей та родин загиблих військовослужбовців 

в зоні проведення АТО 

та родини загиблого героя Небесної ссотні

Виконавчим комітетом Обухівської міської ради постійно приділяється значна

увага родинам загиблих воїнів АТО та родині героя Небесної сотні – В.Чаплінського.

У 2019 році даним сім’ям військовослужбовців, які загинули під час проведення

антитерористичної операції на сході країни та сім’ям, члени яких загинули під час

лютневих подій 2014 року на Майдані Незалежності, міста Києва, надано

матеріальної допомоги на придбання одягу та взуття для дітей даних сімей на

загальну суму 36 000 грн; також вручені продуктові набори до Великодня на суму

15 000 грн, та до новорічно-різдвяних свят на суму 46 400 грн.

Підтримка дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

Також, матеріальну допомогу на придбання шкільного одягу, взуття,

шкільного приладдя, отримали усі діти-сироти та діти, позбавлені батьківського

піклування, які є учнями загальноосвітніх закладів міста, на загальну суму 144 000

грн.



За необхідною інформацією

ви можете звернутись до 

Служби у справах дітей та сім’ї

за адресою:

місто Обухів, вулиця Малишка, 

буд. 6, каб. 29 - 30.

Тел. (04572)5-11-54, 5-31-48 

Дякуємо за увагу!


