


ФУНКЦІОНАЛЬНА СТРУКТУРА СЛУЖБИ У СПРАВАХ ДІТЕЙ ТА СІМ’Ї
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУОБУХІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
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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, взяти під опіку,

піклування дітей, які підлягають влаштуванню.

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
територіальної громади, за статистичними даними,
станом на 31.12.2020 року проживає 8227 дітей –
осіб до 18 років, з них:

 діти-сироти та діти, позбавлені батьківського
піклування – 55;

 сімʼї опікунів, піклувальників – 45;

 діти з багатодітних сімей – 860;

 багатодітні сімʼї – 262;

 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 –23;

 особи з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківських піклування – 13.



СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ ДІТЕЙ-СИРІТ ТА

ДІТЕЙ, ПОЗБАВЛЕНИХ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ

Станом на 31.12.2020 на первинному
обліку дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, перебуває 55 дітей,
які влаштовані:

- до дитячих будинків сімейного типу – 8;

- під опіку/піклування – 43;

- Знам’янський дитячий будинок-інтернат – 1;

- Київський військово-спортивний коледж – 1;

- КО ЦСПРД «Оберіг» - 1;

- КЗ КОР “Спеціалізований обласний будинок
дитини м. Боярка” – 1.



МІСЬКА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА ПІДТРИМКИ СІМʼЇ ТА

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ДІТЕЙ

«НАЗУСТРІЧ ДІТЯМ»

Фінансування 

заходів

тис. грн., 2019 

рік

тис. грн., 2020 

рік

- оздоровлення та 

відпочинок дітей

305 550,00 279 993,00

- тематичні заходи для 

дітей

129 998,76 20 000,00

- транспортні 

перевезення дітей

148 975,00 60 000,00

- адресна матеріальна 

допомога дітям

180 000,00 175 900,00

- продуктові набори 

для сімей

61 400,00 76 400,00

- поліграфія 13 500,00 13 500,00

ВСЬОГО 839 423,76 625 793,00



ЗАХОДИ, ПЕРЕДБАЧЕНІ МІСЬКОЮ ЦІЛЬОВОЮ ПРОГРАМОЮ

ПІДТРИМКИ СІМʼЇ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ДІТЕЙ «НАЗУСТРІЧ

ДІТЯМ» НА ТЕРИТОРІЇ ОБУХІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ НА 2020 
РОКУ
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ПРОВЕДЕНО ЗАСІДАНЬ КОМІСІЙ З ПИТАНЬ ЗАХИСТУ

ПРАВ ДИТИНИ
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РЕЄСТР БАГАТОДІТНИХ СІМЕЙ

ОБУХІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТГ

Всього:  262 сімей

(860 дітей)

242 сім’ї

(по 3-4 дитини на 

сім’ю)

20 сімей

(по 5 і більше 

дітей на сім’ю)

У 8 сім'ях – по 5 дітей;

у 4 сім'ях – по 6 дітей;

у 5 сім'ях – по 7 дітей;

у 2 сім'ях – по 8 дітей;

у 1 сім’ї – 10 дітей.



Соціально-правовий захист багатодітних 
сімей та сімей, які опинилися у складних 

життєвих обставинах

Станом на 31.12.2020 на обліку сімей,

які перебувають у складних життєвих

обставинах, перебуває 49 сімей, в яких

виховується 66 дітей. Відповідно до рішень

комісії з питань захисту прав дитини у 2020

році здійснювався соціальний супровід 32

сімей, в них – 49 дітей. Соціальне

інспектування проведено у 73 сім’ях.



На обліку дітей, які потрапили в складні

життєві обставини, перебуває 28 дітей, з них :

- 8 дітей (по причині ухилення батьків від

виконання батьківських обов’язків з виховання

дітей);

- 20 дітей (як такі, що мають статус дітей,

постраждалих внаслідок воєнних дій та

збройних конфліктів і зазнали психологічного

насильства);

- 1 дитина (потерпала від домашнього

насильства).



Протягом звітного періоду  
проведено:

- 12 профілактичних рейди “Канікули”, “Вулиця”, “Нічне

місто”;

- виявлено 11 неповнолітніх, 9 з них – направлені до

центрів соціально-психологічної реабілітації, 2 - 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 69 сімей, в яких проживає 139 дітей;

- проведена роз’яснювально-консультативна робота з

батьками;

- винесено 19 офіційних попереджень;

- працівниками національної поліції було притягнуто до

адміністративної відповідальності 28 осіб.



ТОРГІВЛЯ ЛЮДЬМИ

 проведено інформаційно-просвітницьку

роботу з питань протидії торгівлі

людьми (розповсюдження відповідних

буклетів зазначеної тематики)

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА 

ПОДОЛАННЯ НАСИЛЬСТВА

 02 – 03 березня 2020 року спеціалістами

Служби у справах дітей та сім’ї виконавчого

комітету Обухівської міської ради пройдено

навчання на тему «Попередження та

подолання насильства щодо дітей:

налагодження міжвідомчої співпраці та

координації дій».

 проведено заходи первинної
профілактики торгівлі людьми. У січні-
лютому майже у всіх Академічних
ліцеях міста проводилися заходи
превентивного характеру: інормаційно-
просвітницька робота зі школярами та
їхніми батьками (бесіди, лекційно-
тренінгові заняття, психологічні
тренінги, анкетування, тестування,
показ навчальних відеофільмів)



ҐЕНДЕРНА РІВНІСТЬ

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.

Питання ґендерного паритету знаходяться у центрі уваги

інформаційної, соціокультурної діяльності міської громади:

щорічно проводяться урочисті заходи, концерти з нагоди

вшанування матері, жінки, а саме: відзначення Дня Матері,

свята Жінок та Весни - святкові заходи до дня 8 Березня –

нагородження кращих жінок-трудівниць міської громади за

вагомі досягнення. На святкування обов’язково запрошуються

родини (матері та дружини) загиблих військовослужбовців.



Патронат над дитиною 
З січня 2019 року на території Обухівської міської ТГ

функціонує сім’я патронатного вихователя, що надає

можливість тимчасового догляду, виховання та соціально-

психологічної реабілітації дитини у сім’ї патронатного

вихователя на період подолання дитиною, її батьками або

іншими законними представниками складних життєвих

обставинах. За звітний період до даної сім’ї було влаштовано

двоє дітей, які були повернуті у біологічні родини.



УСИНОВЛЕННЯ

Протягом 2020 року відбулося усиновлення 2-х

дітей вітчимом (мачухою), з первинного обліку усиновлень

не було.

На території громади проживає 24 усиновлених

дітей, за умовами проживання та виховання яких службою

у справах дітей та сім’ї ведеться постійний контроль та

складаються відповідні звіти.

Станом на 31.12.2020 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.



ЗАХИСТ ЖИТЛОВИХ ТА МАЙНОВИХ ПРАВ

З 55 статусних дітей, що перебувають на

первинному обліку Служби у справах дітей та сім’ї

виконавчого комітету міської ради, мають житло (майно)

55 осіб, зокрема:
Регіон / показник Кількість дітей-сиріт, 

та дітей, позбавлених 

батьківського 

піклування

з них виховуються (перебувають)

під 

опікою, 

піклува

нням

в 

прийомні

й сім’ї

в 

дитячому 

будинку 

сімейного 

типу

в інших 

закладах

житла не має 0 0 0 0 0

має житло на праві 

власності

13 7 0 6 0

має житло на праві 

користування

42 36 0 2 4

Усього 55 43 0 8 4

Четверо осіб з числа дітей-сиріт та дітей,

позбавлених батьківського піклування, які перебували

на квартирному обліку та потребували покращення

житлових умов проживання, отримали грошову

компенсацію на придбання житла за рахунок коштів з

державної субвенції місцевим бюджетам, та, у 2020

році, купили собі житло.



ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНОК ДІТЕЙ

В 2020 році на оздоровлення та

відпочинок виділено 339 993,0 гривень, а саме:

- 279 993 тис. грн. – було придбано 50

путівок до ТОВ «Прибрежний», Херсонська

область (с. Лазурне):

- 60 000 тис. грн. - транспортне

забезпечення, а саме перевезення 50 дітей до

місця оздоровлення, відпочинку та у

зворотному напрямку.

Службою у справах дітей

та сім’ї Київської

облдержадміністрації на

оздоровлення було виділено 34

путівки.



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

піклування шкільного віку – 49 дітей;

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

Небесної Сотні – 6 осіб;

- на 25% - дітей з інвалідністю – 16 осіб;

- на 35% - дітей з багатодітних сімей – 226 осіб;

- на 29% - дітей з малозабезпечених сімей – 9 осіб;

- на 56% - дітей учасників АТО, УБД – 83 особи,

- на 29% - дітей ВПО – 28 осіб;

- на 51% - дітей, які перебувають на “Д” – обліку,

- на 35% - дітей талановитих та обдарованих тощо.

Охоплено оздоровленням та відпочинком дітей шкільного віку

1402, що становить 34 % від загальної кількості дітей шкільного віку

(4100 – дані облстату), у тому числі дітей пільгових категорій – 1090

дітей, що становить 41 % від загальної кількості дітей пільгових

категорій шкільного віку (2645 осіб).

За фактичними показниками, 
станом на 31.12.2020,  забезпечено послугами 

з оздоровлення та відпочинку:



НОВОРІЧНО-РІЗДВЯНІ СВЯТА

В 2020 році з нагоди Дня Святого Миколая та новорічно-
різдвяних свят Служба у справах дітей та сім’ї виконавчого
комітету Обухівської міської ради привітала подарунками та
солодощами дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського
піклування, дітей, які опинилися в складних життєвих
обставинах та дітей загиблих військовослужбовців.



У 2020 році сім’ям військовослужбовців, які при поверненні

померли вдома, 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 42 000 грн; також

вручені продуктові набори до Великодня на суму 30 000 грн, та

до новорічно-різдвяних свят на суму 46 400 грн.

Підтримка сімей та родин загиблих військовослужбовців  
та родини загиблого героя Небесної ссотні



ПРИВІТАННЯ родин загиблих, померлих вдома воїнів

АТО, ООС та родини героя Небесної сотні –

В.Чаплінського з нагоди світлого Христового Воскресіння

– усім родинам вручені великодневі торбинки з

подарунками:



Підтримка дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування

Матеріальну допомогу на придбання

шкільного одягу, взуття, шкільного приладдя,

отримали усі діти-сироти та діти, позбавлені

батьківського піклування, які є учнями

загальноосвітніх закладів міста у кількості 22

особи, на загальну суму 132 000 грн.


