
 

 

 

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 

Від  30.11.2018   №  1439                                                                     35 сесія   7 скликання 

м. Вінниця                                                                                         

 

Про виконання рішення Вінницької міської ради 

від 28.10.2016 р. № 460  «Про виконання «Програми  

соціального захисту сімей з дітьми, які опинились у  

складних життєвих обставинах, та дітей-сиріт, дітей,  

позбавлених батьківського піклування, у м. Вінниці  

на 2013-2016 роки» та затвердження «Програми соціального  

захисту сімей з дітьми, які опинились у складних життєвих  

обставинах, та дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського  

піклування, у м. Вінниці на 2017-2020 роки» у 2018 році  

 

Структурні підрозділи Вінницької міської ради, реалізуючи «Програму 

соціального захисту сімей з дітьми, які опинились у складних життєвих 

обставинах, та дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, у 

м.Вінниці на 2017-2020 роки» у 2018 році проводили цілеспрямовану роботу 

щодо удосконалення системи соціального захисту дітей. Зокрема, сімей з дітьми, 

які опинились у складних життєвих обставинах, спрямовуючи діяльність на 

запобігання ранньому соціальному сирітству та зменшення кількості дітей, 

позбавлених батьківського піклування, вдосконалення системи контролю за 

вихованням дітей у сім’ях, де батьки неналежним чином виконують свої 

батьківські обов’язки, зменшення кількості дітей, які перебувають у складних 

життєвих обставинах. Значна увага приділялася забезпеченню ефективного 

функціонування сімейних форм влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, збільшенню кількості національних усиновлень та 

створення прийомних сімей: проведення роботи по створенню дитячого будинку 

сімейного типу.  

Пріоритетами міської політики щодо реалізації цих завдань у 2018 році стало 

запобігання дитячій бездоглядності, попередження раннього соціального 

сирітства. Постійно здійснюється контроль за умовами утримання та виховання 

дітей за місцем їх проживання шляхом обстеження під час відвідувань та 

проведення профілактичних рейдів (протягом 2018 року обстежено умови 

проживання 752 дітей, проведено 50 профілактичних рейдів), надаються 

консультації з питань соціального захисту дітей, їх житлових та майнових прав 

(1932), проводяться профілактично-виховні бесіди з метою з’ясування причин та 

умов, які призвели до порушення прав дітей (1786), розглядаються усні та 

письмові звернення громадян, закладів та організацій (8125), готуються запити, 



клопотання, інформації до закладів охорони здоров’я, освіти, органів внутрішніх 

справ тощо (1959).  

Однією з  ефективних форм  роботи в даному напрямку  є організація 

діяльності комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті 

Вінницької міської ради, основним завданням якої є забезпечення реалізації права 

дитини на життя, охорону здоров’я, освіту, соціальний захист, сімейне виховання 

та всебічний розвиток. Протягом 2018 року проведено 30 засідань комісії з питань 

захисту прав дитини при виконкомі Вінницької міської ради, на яких розглянуто 

789 питань щодо захисту законних прав та інтересів дітей та підготовлено 124 

проектів рішень виконкому, порушено 24 клопотання про притягнення до 

адміністративної відповідальності осіб, які допустили порушення прав, свобод і 

законних інтересів дітей, подано до суду 128 висновків про доцільність чи 

недоцільність позбавлення громадян батьківських прав, 6 висновків про 

визначення місця проживання малолітніх дітей, 42 висновки про доцільність 

визначення способу участі одного з батьків у вихованні дітей, 24 висновки про 

захист майнових прав дітей, 13 позовних заяв про позбавлення батьківських прав 

чи відібрання дітей без позбавлення батьківських прав, 9 висновків про 

доцільність усиновлення, 19 висновків про доцільність усиновлення одним із 

подружжя, 14 висновків про можливість бути усиновлювачем, прийнято участь у 

873 судових засіданнях з цивільних та 252 кримінальних справ щодо дітей.  

Працівниками служби у справах дітей ведеться реєстрація  та  своєчасне 

поновлення інформації  щодо  дітей,  які  опинились   у   складних   життєвих 

обставинах, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, опікунів, 

усиновлювачів у базі даних Єдиного електронного банку даних дітей, які 

опинились у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, опікунів, усиновлювачів.  

 Реалізація Програми  сприяла  вирішенню завдань соціально-правового 

захисту дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування, удосконаленню роботи з сім’ями, 

які опинились у складних життєвих обставинах, забезпеченню прав дітей, які 

виховуються у таких сім’ях, запобіганню соціальному сирітству, розвитку 

сімейних форм виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування.  

 Станом на 01.11.2018 р. на обліку у службі перебуває 137 дітей, які 

опинились у складних життєвих обставинах, та проживають у 61 сім’ї, 236 дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з яких 209 дітей (88,6%) 

перебувають у сімейних формах виховання (168 – під опікою громадян, 41 – у 

прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу). 

З метою захисту законних прав та інтересів дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, протягом 2018 року здійснювались заходи 

щодо своєчасного виявлення такої категорії дітей та надання їм відповідного 

статусу (надано статус 24 дітям; передано під опіку 15 дітей). Забезпечено 

отримання дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування 

одноразової допомоги після досягнення ними 18-річного віку. 

 У місті функціонує 14 прийомних сімей, в яких виховується 16                   

дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та 1 особа з числа дітей 

даної категорії.  



 23 дитини-сироти та дітей, позбавлених батьківського піклування 

потребують влаштування до сімейних форм виховання, 55 дітей перебуває на 

первинному обліку з усиновлення. Сформована база кандидатів в усиновлювачі.  

На обліку перебуває 12 сімей, які мають бажання усиновити маленьких, здорових 

дітей. Потенційних опікунів, піклувальників - 2особи, потенційних прийомних 

батьків – 2,  прийомних батьків-вихователів - 1. 

На квартирному обліку при виконавчому комітеті міської ради перебуває 12 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 15 до 18 

років, які потребують поліпшення житлових умов та 115 осіб з числа                              

дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які потребують 

поліпшення житлових умов. 

       У міському бюджеті на 2018 рік на виплату державної соціальної допомоги на 

дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, грошового 

забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних 

послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом  

«гроші ходять за дитиною» передбачено 1394,300 тис. грн.  

Станом на 01.10.2018 року проведено фінансування даних сімей на загальну 

суму 738,968 тис. грн. Заборгованість по виплаті допомоги відсутня. 

З метою покращення взаємовідносин між всіма членами родини, 

підвищення культурного рівня, зменшення рівня агресії в сім’ях дітей, які 

опинилися у складних життєвих обставинах, служба у справах дітей Вінницької 

міської ради протягом 2018 року продовжувала реалізовувати проект 

«Культурний простір». Під час реалізації проекту діти даної категорії разом з 

батьками відвідали екскурсії у Вінницькій обласній дитячій бібліотеці  імені Івана 

Франка, Монастирському підземеллю, здійснили оглядову екскурсію по місту 

Вінниці (екскурсійний трамвай «Везунчик),  переглянули  вистави  Вінницького 

обласного лялькового театру тощо. 

З метою забезпечення захисту дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій 

і збройних конфліктів в зоні проведення АТО та ООС, на виконання постанови 

Кабінету Міністрів України від 05.04.2017 року № 268 «Про затвердження 

Порядку надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та 

збройних конфліктів», працівниками служби у справах дітей проводиться робота 

щодо надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та 

збройних конфліктів, які перемістилися із зони проведення АТО/ООС і 

проживають на території м.Вінниці.  

З метою забезпечення житлом осіб із числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, відповідно до рішення виконавчого комітету 

Вінницької міської ради від 18.01.2018 року № 115 до житлового фонду 

соціального призначення Вінницької міської ради було включено 5 квартир, які 

було придбано відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження Порядку та умов надання у 2017 році субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на будівництво /капітальний ремонт/ реконструкцію 

малих групових будинків, будинків сімейного типу, соціального житла для дітей – 

сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, виготовлення 

проектно-кошторисної документації», які відповідно до рішення виконавчого 

комітету Вінницької міської ради від 01.02.2018 року №194 було розподіллено 5 

особам із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які 



перебували на соціальному квартирному обліку при виконавчому комітеті 

Вінницької міської ради. 

У 2018 році розпорядженням голови Вінницької ОДА від 05.07.2018 року                 

№ 549 місту Вінниці виділено субвенцію 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, осіб з їх числа в                                                   

сумі 5785,748 тис.грн, яка включена до міського бюджету на 2018 рік рішенням 

виконавчого комітету міської ради від 05.07.2018 року №1428 «Про розподіл 

субвенції з державного бюджету та перерозподіл видатків міського бюджету» та 

відповідно була виділена для придбання 5 квартир та 1 житлового будинку для 

створення будинку сімейного типу.  

           Продовжується робота щодо популяризації та роз’яснення умов 

функціонування патронатної сім’ї, яка дасть можливість, у разі  необхідності 

вилучення дитини із складних життєвих обставин, передати її на виховання 

патронатним вихователям, де будуть створені належні умови для проживання, 

виховання, навчання та реабілітації дитини відповідно до її потреб. 

Індикаторами ефективної реалізації програми стали відповідні заходи. Так, 

протягом року проводились благодійні  вистави до Дня захисту дітей із врученням 

подарунків дітям, які перебувають у складних життєвих обставинах, вручення 

матеріальної допомоги дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського 

піклування, заходи до Дня знань, привітання першокласників дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування. Традиційним стало відзначення Дня 

усиновлення із врученням грошової допомоги сім’ям, які усиновили дітей та 

потребують матеріальної підтримки. Для проведення службою у справах дітей 

даних заходів з міського бюджету виділено коштів на загальну суму                               

296 125,00 тис.грн.  

Однак, не зважаючи на системну роботу щодо соціального захисту сімей з 

дітьми, які опинились у складних життєвих обставинах, та дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування залишається проблемним питання 

забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 

які досягли повноліття та є випускниками шкіл-інтернатів. 

Актуальними є питання попередження бездоглядності, негативних явищ, 

правопорушень та злочинності у дитячому середовищі. Ці проблеми є такими, що 

потребують постійного контролю з боку органів державної виконавчої влади та 

органів місцевого самоврядування. 

Враховуючи вищевикладене, керуючись пунктом 22 ст. 26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

       1.Інформацію начальника служби у справах дітей Вінницької міської ради 

Л.Шафранської про хід виконання рішення міської ради «Про виконання 

«Програми соціального захисту сімей з дітьми, які опинились у складних 

життєвих обставинах, та дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, 

у м. Вінниці на 2013-2016 роки» та затвердження «Програми соціального захисту 

сімей з дітьми, які опинились у складних життєвих обставинах, та дітей-сиріт, 



дітей, позбавлених батьківського піклування, у м. Вінниці на 2017-2020 роки» у 

2018 році»  взяти до відома.  

       2.Вважати стан виконання «Програми соціального захисту сімей з дітьми, які 

опинились у складних життєвих обставинах, та дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, у м. Вінниці на 2017-2020 роки» у 2018 році» 

задовільним. 

       3.Виконавчим органам міської ради продовжувати роботу щодо забезпечення 

виконання заходів «Програми соціального захисту сімей з дітьми, які опинились у 

складних життєвих обставинах, та дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, у м. Вінниці на 2017-2020 роки» та інформувати про хід їх виконання 

службу у справах дітей міської ради щоквартально до 10 числа місяця, наступного 

за звітним періодом. 

       4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 

питань освіти, культури, молоді, фізкультури і спорту (Алекса О.Ю.). 

 

 

 

Міський  голова       С. Моргунов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Служба у справах дітей міської ради 

 

Бойко Майя Павлівна 



 

Заступник начальника служби у  

справах дітей міської ради 

 

 


