


ІНФОРМАЦІЯ 

Про хід ви юнання рішення Броварсьюї міськоїради від 

15 .І О 2009 N~ 1256-71-05 «Про затвердження місью ї 
юмnлексноїnроrрами заnобіганнядитяч Іі бездоmядності, 

nідтримІ<И сімей з дітьми «Назустріч дітям» 

на2010-2017 роІ<И» 

На ви юнання рішення Броварсьюї місью їради від 15.10 2009 N~ 1256-
71-05 «Про затвердження місью ї юмnлексної nрограми залобігання дитячій 
бездоглядності, підтримки сімей з дітьми «Назустріч дітям» на 2010-2017 
роІ<И» ynpaВil іннями, віддіnами та службами Бро~сьюї місьюї ради та їі 

виюна~ого юмітеl)' nроюдиться робота, сnрямована на заnобігання 
дитячоїбездогл ядності, n іrпримки сімей з дітьми в місті. 

ЗЮезnечено сюєчасне вияВІlення, облік, nрове!{ення соціального 

інсnеюу вання та суnроюдження сімей, які, оnинились в складних життєвих 

обставинах, надщ;ться комnлексна доnомога сім' ям з дітьми. Протягом 2011 
pOJo/ nроінrоекго~ано 144 сім'ї (235дітей),взяm nід соціальний суnро!Від СЗ 
«Броварський міський центр соціальних служб для сімей, дітей та молd:до> 27 
сімей (42 дитини), nоставлено на облік слу>Юи у сnравах дітей 33 дітей, які 
оnинились в склад них життєвих обставинах. 

СлуJЮою у сnравах дітей стоорений слектронний банкдаНих npo дітей
сиріт та дітей, nозбавлених батьківсьюго nіклування, дітей, які nеребувають 

у ciOJ ад них життєвих обставинах, і громадян У ІіJаііш, які бажають взяти 'ІХ на 

ви-ховання, Працює єдина інформаційно-авал іntчна сИстема «дinm (ЄІАС' 
«дітю>),оформлені особові сnрави дітей зазначених катеrорІі відnовідно до 

нормативних ви мо r. 
Станом на 20.122011 до ЄІАС «Діш» вЮІючено 135 дітей-сиріт та 

дітей, rюзбаВІl ених батt,ківсько го nіклування, із них І 04 дитиtt вих о вуються в 
сім'ях оnікунів чи піклу вал ЬІІИків, 7 дітей виховуються у прийомних сім'ях, 
103 броварських дітей rJередані в СОС -~ .ДИтяче Містеч ю, З дитини 

nеребувають у сім'ях родичів, 6 - виховуються в інтернатних заЮІадах 

обласної юмунальної власності, дві дитини навчаються в Бро~сьюму 

nрофесійному л іuеї: 40 дітей, які оnинились у складних життєвих 

обставинах, із них: 35 - діти, які виховуються в сім'ях, в яких батьки 

ухиляються від виконання батьківських обов'язків, 5 - діти, які зазнали 

насилля в сім'ї. 

Протягом pOJo/ на облі11.у сімей, які оnинились в складних життєвих 

обставинах, СЗ «БроварсьІ<Ий міський ЦСССДМ» nеребувало 29 сімей, в 

яких виховуються62дитини.Здійсненооцінку nотреб9 дітей. 

В СЗ «Броварський місьІ<Ий ЦСССДМ» діоть сnеціалізовані 

формування: сnеціапізована соціальна слу>Юа nід1римки сім'ї, слу>Юа 

суnроюду неnовнолітніх та молод~ які nовернулись з місць nозбаВІlення 

волі, слу>Юа соціально-nрофіnактичної роботи, юнсультативний nункт nри 

nологою му будиНІІ.)'. 



Під ооціаnьним суnроюдом nеребувало 53 сім'ї (86 дітей), які 

оnинились в СЮІ ад них жипєвих обставинах. Їмнадан о 7006 nослуг. 
ФункцЮнує консультаmвний nункт nри nолоююму будиНІо/. У 2011 

році 9 nородіnлям надано 255 ооціальних nослуг. За звіntий nерЮд nри 

жіночі! консультації у «Школі відповідальною батьківства» з метою 

формування навичок доmsшу за диmною та профіnакmки відмов від 

немомятпроведено28 заходів,охоплено405 вarrrnиx жінок. 

Призн~ення усіх видів соціальних допомог в упрзмінні праці та 

соціальною захисту насепення ведеться за єдиною заявою, затвердженою 

наказом Міністерства nраці та соціальної політики УtqJаїни від 08D62006 
NQ215. 

З метою nідвищення праююї куль'І)'ри дітей уразnивих катеюрій, 

розвитку ·.х мистецьких та спорrnвних здоностей, формування здороюю 

споообу жипя, nідтримки нацЮнальних сімейних традиціІ, праююї 

ку л Ь'І)'ри сімей nрацював вал еолекrор ій «Здоров' я», проведен і npoфin акm•Ін і 

заходи до Всесвітнюю дня бороnби зі а-І!Дом; інформаційно

прос~ицькі акції щодо шкідлиюсті вживання нарко~чних речовин та 
тютю~ювих виробів; праювий лекrоріІ «Підлhок і прЬю»; міська rpa 
брейн-ринг «Підліток і пр аю». КомандаЗОШ NQ9 «Лідер» прийнЯІlаучасть у 
фінал і обласно їrри брейн-ринг«П ідл іток і пр аю» та виборола6 місце. 

Проюдяться святкові заходи до Дня захисту дітей, Дня Святою 

Миколая, ноюр fJНИх,р іздвяних свят, Дня матер І та Дня сім'ї. 
СЗ «Броварський міський ЦСССДМ» проведено ІЗ акцій «Хай завЖди 

бу ду я», «З 'І)'рбоmю дл я дітей»,« МилосердЯ>>. 

02.122011 року в МКЦ «Прометей» буде nроВедено щорічний міський 
фсс-rnвапьтворчосrілітей з обмеженими фізичними МОЖfІИЮСТЯМИ «ПовЧ:J у 

себе)), 11а який запрошено З60 дітей-інвалідів, чаС1Ина з них браnи участь у 

концерmій nporpaмi та у виставці тюрчих робіт. Всі діти отримаnи 

nод~унки. 

СЗ «Броварський міський ЦСССДМ» в рамках poбorn валеолекrорію 

«Здоров'я» nроведено 148 темаmчних заходів з nитань профіпаКІ"ИКИ 

нега-rnвних явищ та насильства в сім'"і у загальноосвітніх заЮІадах міста. 

Охоплено 3332 осо. 
Протяюм 2011 року було оздоровnено 102 диmни - сирота та дітей, 

по:Юамених батьківською nіЮІування (МЩ "Артек" У Щ "Молода гвардія", 

цен1р відпочинку м. Сен - Оольпіс /Франція/, Італія, ДОЗ "Мрія" (м. 

Бердянськ), ДОЗ «О!авуrnч» Переяслів-Хмепьницькою району, санаторій 

«ЛаторицЯ>> Закарnатсько і області). 

З ЗО D5 2011 по 17 D6 2011 ро ку у тр юх загал ьноосвіm іх навч an ьних 
заЮІадах міста функці:>нували ТОООрИ відnочинку З денНИМ nеребуванням 

(ЗОШ 1-111 cт.NQ2, СЗОШ 1-111 ст. NQ7, ЗОШ І-ІІІ cт.NQ І 0). Загаnьна кіп ькість 
дітей, охоплених відпочинюм становить - 196 осо, з них 25 дітей із 
соціально незахищених категорій сімей. У пришкіпьних таборах працювали 
З8 пепагогічних працівниківтаЗ медичних працівників. Вартістьх~чування 

однієї дитини в день сЮІадаnа 18 rрн., всюго використано юштів 

55692РО rрн., із них: 6300РО rрн.- з місьюго бюджеrу. 
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Створений реєС1р багатоді'mих сімей міста. Станом на 20.122011 до 
реєС1ру вкnючено 245 сімей, в яких виховуються 831 диmна. З О І січня 201 О 
року нЮрав чинності Заюн Y~q>a"Jilи «Про внесення змін до деяких 

заюнодавчих актів Y~q>a"Jilи з nитань соціапьного захисrу багаwді'mих 

сімей», який nерецб!f.Іає р!Щ nільг для багатоді'mих сімей. Документом, що 

nід тверюку є ста1)' с багатод rrnoї сім'ї та диmни з таю ї сім'ї, є nосвідчення. З 
02092010 року видаю 246 nосвідчень батькам та 499 nосвідчень дrrям з 
багатод rrnиx родин. 

Діn1 nільгових категор Іі зооезnечені nільгами щодо о пл ати за 
утримання "ІХ у ДНЗ табезюшrо вним харчуванням у ЗОШ міста. 

Своєчасно виявляються та nроюдяться розСТІ ідування фа1аів насилля та 

жорстоюго поюдження з дrrьми. Виюнюмом Броварської місьюї раци 

затверджено nоложення про міжвідомчу груnу терміноюго реагування на 
виnацки )Юрстоюго nоюдження з дrrьми та nрофілакmки насильства нац 

ними та їі скnац. З nочатку року наційшло 16 nовідомлень щодо ЖJрстоюго 
поюдп.:ення з дrrьми та сюєння насильства щодо дитини, 4 з них 

nідтверджено, дh'И nоставлені на облік •дrrей, які оnинились в склацних 

життєвих обставинах. 

Кожній такій дитині нацається необхідна доnомога, проюдиться 

nрофіnакmчно-роз'яснювальна робота з батьками чи іншими членами сім'ї, 

де існує р ean ьн а загроза вчинення насильства. 
Здійснюється юнтроль за' дотриманням "УЛЬ1)'рно-розважальними 

закnадами нормаmвно-nраювих актів щодо nоряд"У відвідування іХ дrrьми, 

заборони продажу алюгольних наnоїв, тютюнових виробів, розnовсюдження 

н~ютиків, пропаганди nрости1)'uії, насилля. жор<:mюсті. 

Станом на 20.12201Іроку СТІу>Юою у сnравах дrrей разом з 

nрацівниками уnравління освіти, БМЦСССДМ, віаділом у сnравах сім'ї та 

молоді. ~q>имінапьною міліцією у сnравах дітей провецено 26 рейдів "Дh-'И 
вулиці", "Урок", nia час nровецення яких виявnено 89 дrrей. З дrrьми 
nроюлиться роз'яснювальна nрофілакmчна робота шодо nоnередження 

жебрацтва та бродяжництва cepf:Ll дrrей, nрофілактичні бесіди про 

ш кідливі~їь вжн вання ап югол ьних наnоїв та нар юmчних речовин, nаління, 
усунення nричин що nороджують вказав і явища. При роботі з цими дrrьми 

виявляється, що багато із них виховуються в сім" ях, які nотребують 

соціаnьно-nсихологічної доnомоги. З частиною таких сімей працюють 

спеціапісти СТІу>Юи, деякі наnравляються у сnеціапізовані формування 

центру соціап ьних слу>Ю для сім'ї,д rreй та молоді. 

Підготовn ений проектрішення Броварської місью їраци проліквідацію 
соціапьно-ре<іSілrrацІіного центру (дитяче місте<Ію) «1Ьобисrою> СТІу>Юи у 

сnравах дітей Броварсьюїміськоїраци зО І 022012 pohy. 
З метою нецопущення nepeц!f.l і дітей до інтернатних закnаців 

зооезnечено функцЬнування однієї nрийомної сім'ї терміноюго 
вл аш1)' вання та юротютривалого утриманнядrrей, які не мають юридичного 

ста1)'су позбавлених батьківсью го n ікnування ( юротютривапий фо стер інг). 
Вцій сім'їу 2011 роціперебувало6дrrей,станомна20.122011 всім'ї 

виховуютьсядює дітей. 



ЗЮезnе-н:но розвиток сімейних форм вихован11я дГrей-сирГr та дітей, 

nо:ЮаВІlених батькіосьюго nіЮІування. З nочатку року 25 дГrям nризначfІ!о 
оnікунів (nіЮІувальників), усиноВІlено nодружжям З дГrей, nо:Юавлених 

батьківського n іЮІування, та 8 дітей усиноВІl fi!O вітчимом (мачухою). 

28 вересня 2011 року nроведено сем ін~ для оnікунів та nіклувальників 
(які nризначfІІі за nері:>д з ж:>ВПІя 2010 no ювтень 2011 року) з метою 

ознайомлення іХ з положеннями нормати~ю-nравових актів, які 

реrnамен1)'ЮТь питання опіки та піЮІування, а таюж соціапьно-праооюго 
захиС1)' дітей-сиріт та д Гrей, позбаВІlених батьківсью го n iiOJy вання. 

Ведеться електронний реєстр ЖИ1Ла дГrей-сиріт та дrrей, по:ііаВІlених 

батькіосьюго nіЮІування. Станом на 20.122011 року до реєстру ВЮІЮЧfІ!о 
ІЗ5 дrrей-сир іттад Гrей, позбавлених батьківського п iiOJy вання. 

Відповідно до розпоряцження місьюго голови від 25.052009 року N2 
120 «Про постановку позачерговий квартирний облік дГrей-сирГr та дГrей, 
nо:ііавлених батькіосьюго піЮІування» у віддіп ЖИ1ЛОВИХ питань 

Броварсьюї міської раци пода-~ий список дГrей-сиріт та дГrей, nозбавлених 

батькіосьюго nіЮІування, які не зЮезпечені ІІЩ1ЛОМ. Таких дітей в місті 

Бровари2З. 

Нацана грошова допомога випускникам 9сх та 11-х ЮІасів із ЧИСІlа 

дГrей-сирГr та дітей, nо:ііа811ених батьківського піЮІування на загальну суму 

17900 ,ОО грн. 
Прийнято рішення виюнюму Бровфсьюї міськоїрми щодо виnлапІ 

матеріальноїдоnомоги оnікунам (піЮІувал ьникам) та nрийомним батькам на 

nридбання шкільної та спорmвної форми для дГrей-сирГr та дітей, 

nо.Юавлених батьківського nіЮІуВання, Я:Кі нав•tаються у загальноосвітніх 
·шЮJа.ІJах, у кільюсті 84 особи на загальну суму 29400.00 грн., 1 розрахунку 
по 350,00 грн. на южного. 

У травні niдromмfl!o рішення виконавчого юмrrС1)' Бров~сьюї 

місьюїраци «Про нацання матеріальноїдоnомоги С1)'дентам із числадГrей

сирГr та дГrей, nо:ЮаВІlених батькіосьюго nіЮІування. у 2011 роц~>. 

Відnовіднодоцюго рішення відділом у справах сім'ї та молоді nротягом 

2011 ро І-у виnлачується матеріальна допомога за рахунок І-uштів з місьюго 

бюдЖС1)' С1)'дентам денної форми навчання із числа дГrей-сирГr та дітей, 

rю·.ЮаВІlених батькіосьюго nіЮІування, які навчаються у вищих навчальних 

заЮІадах освГrи 1-IV рівня акредитації, у розм., і 200 грн. на місяць, южиому 
(nочинаючи з 18 років). За станом на 01.112011 ро1-у таку доnомогу 

отримали 28 С1)'дfІІтівназагальну суму 48,4 тис. грн. 
ВідnовіднодоЗаюну YJq:>a'liш «Про органи і СІlуіЮи у сnравах дrrей та 

сnеціальні установи для дітей» у 2011 році СІlу!Юою у справах дГrей 

проведен і nерев., ки: 

стану праювиховиоїробоm у нав<І альних заЮІ ацах міста; 

три перев.,ки СРЦ (дитячемістечю)«Любисmю>; 

дві перев.,ки з питань додержання заюнодавства про nрщю 

нело ви ол Гrн іх на nідприємствах, в установах ,організаціях; 

З 05.07ло 27.072011 року проведена nерев.,каумовутримання 
та вих о вання д Гrей-сир Гr та дітей, позбам ених батьківсью го n iiOJy вання, які 



перебувають в СОС-Дитяче Містечю. За результатами перевірки юмісією 

встаноВJtено, що ацмІНtстрація СОС-Дитяче Містечю дотримується 

заюнодавства У~q>аііш щодо захиС1)' прав та інтересів дітей-сиріт, дітей, 

по:Юа811ених батьківського піклування. За дітьми :Юеріrаються всі права, 

гаранrовані державою дітям-сиротам та дітям, по:Юавnеним батьківсьюго 

піклування. 

ЗЮезпечено іІформування пологоmми будинками СІlужб у справах 

дітей про випадки відмови матерів від дітей. 

У 2011 році від но вон,.,одженоїдитини жін ки не від мо В11 яли ся. 
УпрЗВ11 інням ocвi"rn, СІlуЮою у справах дітей, стюрені всі умови для 

:щобуття повноїзагальної серецнюїосвіти дітьми, які не навчалися тривалий 

час або не наВ'Іалися взагал і, на базі веч рнюїщюли і професійно-rехнfІних 

навч альних заклад ів. 

В результаті проведення в серпні-грудні 2011 pot-y Всеу~q>аіНсьюго 

рейду "Урок" станом на20.122011 року всіді"rn приС1)'пили до НЗВ'Іання. 

11 ал агоджена система ін форму вання п ідро:щіn ів ~q>имінап ьної міл іцїі у 
справах дітей, СІlужби у справах дітей, упра811 іннwосвіти, віддіпу у справах 

сім'ї та молод~ центру соціальних СІlужб для сім'ї,~ітей та молоді про дітей, 
які не ІІЗВ'Іаються, сю'Іhи злочини, праюпоруше1-1ня, затримані за вживання 

н~ ЮlИЧІІИХ речоmн, ал югольних напоїв, бродяжиицтю, жебраку вання. 

3 метою забезпечення належного рівню профіпакгики злочинів сереа 
дітей з ними та іХ батьками про юдяться·: ! 

- іtщи віду ЗІІ ьна профіл актичнаробота; 

- виховнаробота Ради профіл акти ки упраВ11 ін ня о світи; 
- бссі.'!и.лекrорїіна тематику профіпакrnки сюпmя праюнорушень та 

ЗЛОЧИІІ ів. 

Ло -зruюбігЗІІІІЯ дитячоїбезприl)'льності і бездоrшшності ЗЗІtучаються 

громалські, благодійні, репіrійні організації, що працюють в інтересах дітей. 

Вони ІІадають rуманітарну та матеріальну допоМ<ну дітям, які виховуються, в 

сім'ях, що ош1нились в склацних житrєвих обставинах. 

____ 9б~~~ГИ фінансування програми станом на 19.122011_: __ ~------------, 
.\~ · 1/mва 1 Рішетщ 1 Обснг ()'-"" ~оділи (травліннн) 

ре~·юии'Іьnоі, ! НІІ."ІL'rІ : фінансування, гроиtовІtх І Ьіюварськиї міської ради, які 
11 1 <'tL7.l'1t!60Ї 1 1amвepd.нceua ! 1атверд:нсенші коштів. ! 1 викmЮfЩН.МІІ ре.•іонtиrьиої 
n npu.·pa.Іm . пра.•рама ! на реШІізацію витра•Іеmа у пршрюm 

І праграми у 2011 раці ІІй 
і 2011 раці реашацію 

" -~- -·-··-----·-+-------·----~-~-~ '!l!~'fJ<!:.."'' 
і !\fіСЬКЗ КОМП.1СКСН3 затверджРНЗ ' 

.·1 . .' 
Проr-рама рішенним сесії : ?бООО 
заrюбіr·анни :~нтичrй Броварськоr і грн· 48400 грн· 1Jц;u.1) сnравах сrм"і та мо.10.1і 
6е"J.'10Г.1ЯдНОС-Т1, 

ПІдтрИ~КИ СІМСЙ І 

зітьмн "'І{ач·страч 

дітим .. на 2010-2017 
роки 

\tіської ради 
від 15.10.2009: 
року (f!G'f.;t't 

1 Nel256-71~05 199000 грн. 

.. І; t.· 1 

199000 
грн. 

С.1ужба у ~правах зітсй 

50000 J)Q Сnецrа:rьннй заклад 50000J)O 
грн. грн. ''Броварський ~1ський LJ.ентр 

1 '} ,· _" :·J сшJ.іальних с.чжб .1ЛЯ сім'ї, 

l-~---------~---~----'--------'------'-=..,'с:.те:.:й:...,:..::"..::":..::":.:.!ю:=д::.•·_· -------' 
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Нацається інформація про робоl)' rуртків, спорlИВІtИХ се1щій в нашому 

місті, висвітлюються всі заходи,деберутьу•tастьдіти. 

За результатами виюнанняу 2011 році заходів, перс::цб<fІених місьюю 
І«> мпл екСІtою програмою « Н азу стр н дітям» : 

юдна дитина не вилучtJІа з сім'ї без нацання юмплексу наявних 

соціапьних поСТІугу громаці; 

90% сімей, які перrоувають у склацних життєвих обставинах; 
перrоувають під соціап ьним супроюдом; 

99% матер ів не відмовпяються від ноюн~одженоїдитини; 
стюрtJІо 5 СОС дитячих будинків сімейного типу, з 01.012012 ІЗ 

дrrеи-сиріт та дrrеи, позбаВІlених батьківсьюго nіЮІування, будуть 

ВІlаштовані в ці сім'ї, тобrо 98% дітей-сирrr та дітей, позбаВІltJІИХ 

батьківського nіклування, будуть виховуватись в сімейних, або ноолижених 

до сімейних, форми виховання; 

кількість прийомних сімей, потенційних прийомних батьків, 

усиновитепів, опікунів відповідає потрrоам дітей, які потрvують 

811 ашl)' вання; 

відсутністьдітей в111карнях за соціапьними показниками; 

зооезпечено nр ЮриТетність сімейних форм ВllauJl)' вання; 

дfrи отримують nідтримку та соціапьні nоСТІуги відnовідно до сюіХ 

noтpro; , 
100%дітей,!які не мають жиmа, no досягнеюtю nовноліття ставЛяться 

на nоз!fІерго вий квартирний облік; 

зменшенийрівень злочинності сер ец д rreй міста; 

наявний юмплекс дощnних соціапьюtх nocпyr для сім'ї, дітей та 

молоді на териrор іІ громаци. 

відnовідно до рішення Броварсьюї місьюїраци від 24.112011 NQ 408-
15-06 з 01.022012. ліквідується соціально-реооіnrrаційний центр (дитяче 

містеч ю) «Любисrою>. На цейчасдітей в 3акп ац і Іtемас 

Всі заходи з nитань nравоюго ·за.хищ дітей та nрофіnактики 

негативних явищ у дитячому та молодіжному середовищі, які проводяться в 

місті, інформація щодо nоnуляризації сімейних форм виховання дітей-сирrr, 

та дітей, nозбаВІltJІИХ батьківського nіЮІування, висвітлюються в засобах 

масо вої ін фор мац ії та тршtСТІюються по м ісцею му теп ООЗ'І еншо. 

Н!fІап ьни к СТІ у Юи В.М.Власеню 
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