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Бережанська міська рада  

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 13 січня 2022 року м. Бережани № 
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Про роботу  служби у справах дітей, надання 

соціальної допомоги сім’ям з дітьми та молоді 

Бережанської міської ради за 2021 рік  

 

Заслухавши звіт начальника служби у справах дітей, надання соціальної 

допомоги сім’ям з дітьми та молоді Бережанської міської ради Максимчак 

Оксани Василівни про діяльність служби у справах дітей, надання соціальної 

допомоги сім’ям з дітьми та молоді Бережанської міської ради за 2021 рік, 

керуючись статтями 52, 53, частиною шостою статті 59 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Бережанської міської 

ради 

 

В И Р І Ш И В: 

 

1. Звіт начальника служби у справах дітей, надання соціальної допомоги 

сім’ям з дітьми та молоді Бережанської міської ради Максимчак О.В. про 

діяльність служби за 2021 рік, прийняти до відома (додається). 

2. Роботу служби у справах дітей, надання соціальної допомоги сім’ям з 

дітьми та молоді Бережанської міської ради за 2021 рік визнати 

______________ 

3. Службі у справах дітей надання соціальної допомоги сім’ям з дітьми та 

молоді Бережанської міської ради (Максимчак О.В.):  

3.1. Продовжити інформаційну роботу з популяризації сімейних форм 

виховання дітей-сиріт й дітей, позбавлених батьківського піклування.  

3.2. Забезпечити функціонування Єдиної інформаційно-аналітичної 

системи «Діти».  

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Степана КУХАРУКА.  

 

 

Міський голова      Ростислав БОРТНИК 



Звіт 

про діяльність служби у справах дітей, надання соціальної допомоги сім’ям 

з дітьми та молоді Бережанської міської ради за 2021 рік 

 Служба у справах дітей, надання соціальної допомоги сім’ям з дітьми та 

молоді Бережанської міської ради створена  рішенням сесії Бережанської 

міської ради №9 від 2 грудня 2015 року. У службі  працюють: начальник 

служби, головний спеціаліст та спеціаліст першої категорії. 

 Завданням служби є: 
- Здійснення соціально-правового  захисту дітей, 

- надання соціальних послуг сім’ям з дітьми та молоді.  

 

Станом на 1 січня 2021 року: 
- на первинному обліку служби у справах дітей надання соціальної допомоги 

сім’ям з дітьми та молоді Бережанської міської ради  знаходиться: 26 дітей-

сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, 52 дитини, які 

перебувають  в складних життєвих обставинах. Троє дітей набуло статусу 

дітей, позбавлених батьківського піклування у 2021 році.  

- функціонують прийомна сім’я, в якій виховується 1 особа з числа дітей, 

позбавлених батьківського піклування та дитячий будинок сімейного типу, в 

якому виховується  п’ятеро дітей, позбавлених батьківського піклування, 9 

сімей опікунів/піклувальників, у яких виховується 11 дітей. 

- Запроваджено та здійснюється послуга патронату над дитиною. 

 

Для забезпечення діяльності Служби: 
-  прийнято «Міську програму запобігання соціального сирітства, подолання 

дитячої безпритульності та бездоглядності на 2021-2023 роки»  

-  затверджено : 

 «Порядок міжвідомчої взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи з протидії 

домашньому насильству». 

Положення «Про комісію по визначенню кандидатур на присвоєння почесного 

звання України  “Мати-героїня” при Бережанській міській раді» та склад 

комісії. 

Положення «Про комісію Бережанської міської ради  з питань захисту прав 

дитини» та склад комісії. 

Положення «Про міжвідомчу комісію з питань координації дій щодо 

попередження насильства в сім’ї, протидії торгівлі людьми, та забезпечення 

гендерної рівності  Бережанської  міської ради» та склад комісії.  

 

Службою у справах дітей в ході надання соціальної допомоги сім’ям з 

дітьми та молоді Бережанської міської ради у 2021 році: 
- трьом дітям надано статус дитини, позбавленої батьківського піклування; 

- на облік дітей, що підлягають усиновленню взято 9 дітей, одну дитину 

усиновлено;  

- в сім’ю опікуна/піклувальника влаштовано двоє дітей-сиріт. 



- взято на облік дітей, що перебувають у складних життєвих обставинах 16 

осіб. 

- підготовлено:  16  засідань комісії з питань захисту прав дітей;  

3 засідання комісії по визначенню кандидатур на присвоєння почесного 

звання України  “Мати-героїня”,  

5 засідань комісії з питань координації дій щодо попередження насильства в 

сім’ї, протидії торгівлі людьми, та забезпечення гендерної рівності;  

- складено: 89 - актів обстеження житлово-побутових умов дітей у сім’ї;   

- перевірено умови проживання усиновлених дітей, дітей, що виховуються у 

сім’ях опікунів/піклувальників, прийомній сім’ї, дитячому будинку 

сімейного типу; 

- опрацьовано 21 письмових звернень громадян, та 88 усних звернень 

громадян,  

- взято участь у  судових засіданнях по 11 справах; 

- підготовлено та подано в суд шість позовних заяв, (по трьох – позов 

задоволено, розгляд трьох триває). 

- здійснюється представництво інтересів однієї неповнолітньої дитини у суді. 

- попереджено порушення житлових прав однієї малолітньої дитини. 

- підготовлено документи для отримання субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання 

житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, 

наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа. (Кошти зараховано на 

цільовий рахунок дитини, позбавленої патьківського піклування). 

- підготовлено документи та проекти рішень виконкому для надання статусу 

«Дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів» 

двом особам. 

- проведено 19 інформаційно-просвітницьких заходів щодо профілактики 

правопорушень у дитячому середовищі та проти дітей, безпеки дітей під час 

літніх канікул, з попередження різних видів насильства та протидії торгівлі 

людьми. 

- проведено 8 інформаційно-просвітницьких заходів щодо сімейних форм 

виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 

- за направленням служби пройшли навчання двоє кандидатів в 

опікуни/піклувальники, патронатний вихователь та помічник патронатного 

вихователя. 

- впроваджено послугу патронату над дитиною, в патронатній сім’ї перебуває 

троє дітей вилучених з сім’ї.    

- отримано 142 заяви про вчинення домашнього насильства та складено Актів 

з’ясування обставин вчинення насильства у сім’ї або реальної загрози його 

вчинення. Семеро дітей перебувають на обліку дітей, що опинились 

складних життєвих обставинах в зв’язку з вчиненням щодо них 

психологічного насильства. 

- видано 24 посвідчення батьків багатодітної сім’ї та 62 посвідчення дитини з 

багатодітної сім’ї. 



- підготовлено та подано клопотання про присвоєння звання України «Мати-

героїня» трьом жителькам Бережанської МТГ. 

- проведено 52 консультаційні, інформаційні та профілактичні бесіди з 

особами молодіжного віку засудженими до покарання, не пов’язаного з 

позбавленням волі, та звільнених з місць позбавлення волі. 

- спільно з працівниками поліції проведено  14 профілактичних  рейдів, вході 

яких обстежено 17 сімей СЖО та попереджено 7 батьків про 

відповідальність за неналежне виконання батьківських обов’язків.  

- регулярно проводяться спільні робочі наради з працівниками відділу поліції 

№1 (м. Бережани) Тернопільського Регіонального управління поліції ГУНП 

України в Тернопільській області, Тернопільського РС №1 філія Державної 

установи «Центр пробації» в Тернопільській області, центру надання 

первинної правової допомоги з питань співпраці. 

- налагоджено співпрацю з Бережанською районною філією Тернопільського 

обласного центру зайнятості, щодо популяризації сімейних виховання, 

безпечної міграції та працевлаштування, протидії торгівлі людьми.  

- проведено  державно-громадські операції: "Підліток. Зима. Канікули", 

"Діти вулиці. Вокзал", "Діти Тернопільщини проти насильства, 

бездоглядності, за духовність та сімейну злагоду", "Літо-2021", рейд "Урок". 

- проведено: 

акції:  «Великодній кошик для дитини», «Вітання молодій матусі», «Народжені 

у вишиванках». 

заходи з: святкування Дня захисту дітей,  Дня усиновлення, Дня Святого 

Миколая.  

- взято участь у всесвітній акції «16 днів проти насильства» та обласній акції 

«Повір у себе». 

- у співпраці з благодійною організацією «Добре серце» (Португалія) 

проведено акції «Подаруй дитині радість» та «Портфелик від діаспори». 

- у співпраці з релігійними організаціями, приватними підприємцями, 

окремими жителями міста Бережани проводяться щомісячна акція «Вітання 

імениннику» та щорічна «Здійсни дитячу мрію». 

З метою підвищення кваліфікації працівники Служби брали участь в 

обласних та всеукраїнських семінарах та тренінгах (очно та на флатформі 

ZOOM).  

У 2021 році служба у справах дітей для надання соціальної допомоги 

сім’ям з дітьми та молоді Бережанської міської ради використано коштів 

на: 

 -проведені заходи (подарунки, солодощі) 49595 грн. 

 

Головні проблемні питання та організаційні заходи, які будуть вирішуватись 

підрозділом у 2022 році 

- Соціально-правовий захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, їх сімейне влаштування. 

- Запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, профілактика 

негативних явищ в дитячому середовищі. 



- Удосконалення механізмів взаємодії структурних підрозділів міської ради, 

неурядових організацій щодо протидії жорстокому поводженню з дітьми. 

- Виявлення    дітей,    які    залишилися    без батьківського  піклування,  збір 

та     надання інформації про таких дітей. 

- Удосконалення роботи з обстеження умов проживання та виховання дітей 

переселених з районів проведення антитерористичної операції. 

- Міська державно-громадська операція "Підліток. Зима. Канікули". 

- Міська державно-громадська операція "Діти вулиці. Вокзал". 

- Міська державно-громадська операція "Діти Тернопільщини проти 

насильства, бездоглядності, за духовність та сімейну злагоду". 

- міська державно-громадська операція "Літо-2022". 

- Міський рейд "Урок". 

- Місячник "Діти в Україні мають права".(до Міжнародного Дня захисту прав 

дитини). 

- Тижні пропаганди правових знань. 

- Всеукраїнський День усиновлення. 

Заходи щодо організації та проведення свята Св.  Миколая,  новорічних  і 

різдвяних свят для дітей з кризових соціальних категорій, які перебувають на 

обліку служби у справах дітей. 

- свята першого  дзвоника;  

- Участь у всесвітній акції 16 днів проти насильства”   

- Участь обласній акції “Повір у себе”. 

 

У 2022 році заплановано: 
Налагодити функціонування програми  персональних  ЄІАС (єдина 

інформаційна-аналітична система) “Діти”, та обладнати приміщення служби 

відповідно вимог, щодо забезпечення захисту персональних даних дітей-сиріт, 

дітей позбавлених батьківського піклування, дітей, які опинилися в складних 

життєвих обставинах, усиновлювачів та кандидатів в усиновлювачі, кандидатів 

в опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі та опікунів, 

піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів. Оскільки, персональні 

дані, що містяться у ЄІАС “Діти” належать до конфіденційної інформації, що 

потребує захисту. 

 

Потреба в фінансуванні діяльності служби у справах дітей для надання 

соціальної допомоги сім’ям з дітьми та молоді Бережанської міської ради: 

 

- для забезпечення виконання  «Міської програми запобігання соціального 

сирітства, подолання дитячої безпритульності та бездоглядності на 2021-

2023 роки» - 70 тис. грн. 

 

 

Начальник служби у справах дітей, 

 надання соціальної допомоги 

 сім’ям з дітьми та молоді     Оксана МАКСИМЧАК 


