
 

У кра їна  

Бережанська міська рада Тернопільської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 14 січня 2021 року                                            № 29 

 

Про діяльність служби у справах дітей, 

надання соціальної допомоги сім’ям  

з дітьми та молоді Бережанської міської 

ради за 2020 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 2020 рік,  

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

місцеве самоврядування», 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 2020 рік, прийняти до відома (додається). 

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

дітьми та молоді Бережанської міської ради за 2020 рік визнати доброю. 

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». 

3.3. Активізувати роботу щодо попередження домашнього насильства. 

3.4. Забезпечити виявлення та протидію домашньому насильству відносно 

дітей. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Степана Кухарука.  

 

Міський голова                                                             Ростислав БОРТНИК   
 

 

 

 



Міському голові 

Ростиславу Бортнику 

 

Виконавчому комітету 

Бережанської міської ради 

 

Звіт 

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

з дітьми та молоді Бережанської міської ради за 2020 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 І категорії. 

 Завданням служби є: 

- контроль за соціально-правовим  захистом дітей, 

- надання соціальних послуг сім’ям з дітьми, молоді, учасникам АТО, 

внутрішньо переселених осіб здійснюється  службою у справах дітей. 

 

На обліку служби у справах дітей для надання соціальної допомоги сім’ям з 

дітьми та молоді Бережанської міської ради  знаходиться: 27 дітей сиріт та дітей 

позбавлених батьківського піклування, 47 дітей в СЖО, 76 дітей інвалідів, одна 

прийомна сім’я, в яких виховується одна особа з дітей сиріт, 1 ДБСТ де 

виховується п’ятеро дітей вихованців та власних п’ятеро, проживає: 152 

учасники АТО, 170 дітей учасників АТО, 3 сімей внутрішньо переміщених осіб, 

в яких виховується  4 дітей, 180 багатодітних сімей де виховується 607 дітей. 

 

Для забезпечення діяльності Служби 
 прийнято програми: 

- «Міська програма запобігання соціального сирітства, подолання дитячої 

безпритульності та бездоглядності на 2016-2020 роки»  

- «Міська програма протидії торгівлі людьми на період 2020 року» 

- «Міська  цільова соціальна програма підтримки сім’ї та протидії домашньому 

насиллю на 2017 – 2020 роки» 

  

 затверджено : 

- «Заходи з реалізації в місті Бережанах, селах Лісники і Рай національної 

стратегії у сфері прав людини на період 2020 року». 

- «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. 

 

 



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

дітьми та молоді Бережанської міської ради у 2020 році: 
- проведено інформаційно-просвітницькі заходи щодо профілактики 

правопорушень у дитячому середовищі та проти дітей, безпеки дітей під 

час літніх канікул, з попередження різних видів насильства та протидії 

торгівлі людьми. 

-  складено:  14  актів перевірки цільового використання державної допомоги 

при народженні дитини,  

- 86 - актів обстеження житлово-побутових умов;   

- підготовлено:   11   засідань комісії з питань захисту прав дітей, на яких 

було розглянуто 59 питання з них протягом 2020 року 

- проведено 98 індивідуально-профілактичних бесід з батьками та вжито 

відповідних заходів щодо надання різних видів допомоги сім’ям та 

безпосередньо дітям. 

- взято участь у  судових засіданнях по 6 справах; 

- підготовлено та подано в суд дві позовні заяви щодо позбавлення 

батьківських прав; 

- проведено  16 - рейдів. 

- В місті проведено  державно-громадська операція "Підліток. Зима. 

Канікули", 

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

бездоглядності, за духовність та сімейну злагоду", "Літо-2020", рейд "Урок". 

- Проведено заходи акцію «Великодній кошик для дитини»,  святкування Дня 

захисту дітей,   Дня усиновлення. 

Готуються:  

- проведення Дня Святого Миколая, 

- участь у всесвітній акції «16 днів проти насильства»   

- участь обласній акції «Повір у себе». 

 

З метою підвищення кваліфікації працівники служби взяли участь в 

обласних семінарах та тренінгах та отримали відповідні сертифікати. 

 

У 2020 році служба у справах дітей для надання соціальної допомоги 

сім’ям з дітьми та молоді Бережанської міської ради використано коштів 32 
тис.315 грн. 40 коп. на :  

 

- придбання канцтоварів для виготовлення соціальної агітпродукції;  

- Всесвітній день вишиванки; 

- Великодній кошик (продуктові набори); 

- День матері; 

-  солодкі подарунки до дня усиновлення; 

- проведення дня Святого Миколая. 
 

Головні проблемні питання та організаційні заходи, які будуть 

вирішуватись підрозділом у 2021 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-2018". 

- Міський рейд "Урок". 

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

прав дитини). 

- Тижні пропаганди правових знань. 

- Всеукраїнський День усиновлення. 

- Місячник     пропаганди     основних положень Конвенції ООН про права 

дитини (до річниці з часу прийняття Конвенції ООН "Про права дитини"). 

- 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 2021 році заплановано: 
1. Розробити та прийняти «Міські заходи на виконання обласної програми 

забезпечення житлом дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування 

та осіб з їх числа на 2021-2023 роки». 

2. Затвердити  «Міську програму протидії торгівлі людьми на період 2021 -

2023 роки». 

3. Затвердити Міську цільову програму підтримки сім’ї та протидії 

домашньому насильству на 2021-2023 рік. 

 

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 

році - 100 тис. грн. 

 

 Начальник служби у справах дітей, 

 надання соціальної допомоги 

 сім’ям з дітьми та молоді                                                Оксана МАКСИМЧАК                                                            


