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Р І Ш Е Н Н Я 

Про кід виконання рішенняБровфськоїміськоїради від 
15.102009 № 1256-71*05 «Про затвердження міської 

комплексноїпроірами запобігання дитячій бездоглядності, 
підтримки сімей здпьми «Назустрн дітям» 

на2010-2017 роки» 

Розглянувши інформацяо начал шика служби у справах дітей 
Впасеню В.М. про хщ виконання міськоїномплексноїпрограми запобігання 
дитячій бездоглядності, підтримки сімей здпьми «Назустріч дітям» на2010-
2017роки,затвфджшоїрішеннямБроварсьюїмісьюїради від 15Л020"І0№ 
1256-71-05, керуючись підпунктом 22 пункіу 1 статті 26 Закону України 
'Про місцеве самоврядування в У кралі і", враховуючи рекомендації постійної 
комісії з питань соціальною захисту населення, охорони здоров'я та довкілля 
Броварська міська рада 

В И Р І Ш И Л А : 

1 .Інформацію нгнальника слуяби у справах дітей про хід виконання 
рішення Броварської міської ради від 15.102009 № 1256-71-05 «Про 
затвердження міської комплексної програми запобігання дитячій 
бездоглядності, підтримки сімей з дітьми «Назустрн дітям» на 2010-2017 
роки» взяти до відома (додається). 

2. Визнати роботу управлінь, відділів, служб Броварської міської ради по 
виконанню міської комплексної проірами запобігання дитячій 
бездоглядності, підтримки сімей з дітьми «Назустрн дпям» на 2010-2017 
ро ки задо віл ьною. 

3. Управлінням, відділам та слухбам Броварської міської ради та її 
виконаного комітету продовжити роботу по виконанню заходів, 
передбачених міською комплексною програмою запобігання дитячій 
бездоглядності, підтримки сімей з дітьми «Назустрн дпям» на 2010-2017 
рОЮІ. 

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 
міського голові Виноградом Л.М.. 

Міський голова І.В .Сапо жю 

м Бровари 
від 2010 року 
№ 



І Н Ф О Р М А Ц І Я 
Про хід виконання рішення Броварської міської ради від 

15.10.2009 № 1256-71-05 «Про затвердження міської 
комплексної програми запобігання дитячій бездоглядності, 

підтримки сімей з дітьми «Назустріч дітям» 
на 2010-2017 роки» 

На виконання рішення Броварської міської ради від15.10.2009 № 1256-
71-05 «Про затвердження міської комплексної програми запобігання дитячій 
бездоглядності, підтримки сімей з дітьми «Назустріч дітям» на 2010-2017 
роки» управліннями, відділами та службами Броварської міської ради та її 
виконавчого комітету проводиться робота, ^спрямована на запобігання 
дитячої бездоглядності, підтримки сімей з дітьми в місті. 

Забезпечено своєчасне виявлення, облік, проведення соціального 
інспектування та супроводження сімей, які, опинились в складних життєвих 
обставинах, надається комплексна допомога сім'ям з дітьми. Протягом 2010 
року проінспектовано 139 сімей (226 дітей); взято під соціальний супровід СЗ 
«Броварський міський центр соціальних служб для сімей, дітей та молоді» 27 
сімей (41 дитина), поставлено на облік служби у справах дітей 33 дітей. 

Службою у справах дітей створений електронний банк даних про дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають 
у складних життєвих обставинах, і громадян України, які бажають взяти їх на 
виховання. Сформована єдина інформаційно-аналітична системи «Діти» 
(ЄІАС «Діти»), оформлені особові справи дітей зазначених категорій 
відповідно до нормативних вимог. 

Станом на 20.12.2010 до ЄІАС «Діти» включено 130 дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування, із них 93 дитини виховуються в 
сім'ях опікунів чи піклувальників, 7 дітей виховуються у прийомних сім'ях, 
11 броварських дітей передані в СОС - Дитяче Містечко, 8 дітей 
перебувають в соціально-реабілітаційному центрі (дитяче містечко) 
«Любисток», дві дитини перебувають у сім'ях родичів, 5 - виховуються в 
інтернатних закладах обласної комунальної власності, двоє дітей навчаються 
в закладах освіти та перебувають під опікою цих закладів, 25 дітей 
проживають в інших регіонах України та перебувають під опікою родичів; 38 
дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, із них: 31 - діти, які 
виховуються в сім'ях, в яких батьки ухиляються від виконання батьківських 
обов'язків, 2 - діти, які систематично самовільно залишають місце 
постійного проживання, 5 - діти, які зазнали насилля в сім'ї. 

Протягом року у банку даних сімей, які опинились в складних 
життєвих обставинах, СЗ «Броварський міський ЦСССДМ» перебувало 143 
сім'ї, в яких виховується 269 дітей. Здійснено оцінку потреб 23 дітей. 

В СЗ «Броварський міський ЦСССДМ» діють спеціалізовані 
формування: спеціалізована соціальна служба підтримки сім'ї, служба 
супроводу неповнолітніх та молоді, які повернулись з місць позбавлення 
волі, служба соціально-профілактичної роботи, консультативний пункт при 
пологовому будинку. 

І 



Під соціальним супроводом перебувало 53 сім'ї (81 дитина), які 
опинились в складних життєвих обставинах. їм надано 4151 послуга. 

Функціонує консультативний пункт при пологовому будинку. У 2010 
році 7 породіллям надано 117 соціальних послуг. 

Призначення усіх видів соціальних допомог в управлінні праці та 
соціального захисту населення ведеться за єдиною заявою, затвердженою 
наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 08.06.2006 
№215. 

З метою підвищення правової культури дітей уразливих категорій, 
розвитку їх мистецьких та спортивних здібностей, формування здорового 
способу життя, підтримки національних сімейних традицій, правової 
культури сімей працював валеолекторій «Здоров'я» (проведено 159 групових 
занять у загальноосвітніх закладах міста, охоплено 3454 осіб); проведений 
місячник профілактичних заходів до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом; 
інформаційно-просвітницька акція «Знати недостатньо, постарайтесь 
зрозуміти»; міський профілактичний захід Бровари - місто без залежностей»; 
правовий лекторій «Підліток і право»; міська гра брейн-ринг «Підліток і 
право», відбірковий зональний тур обласної гри брейн-ринг «Підліток і 
право». 

Проводяться святкові заходи до Дня захисту дітей, Дня Святого 
Миколая, новорічних, різдвяних свят, Дня матері та Дня сім'ї. Нагороджені 
Почесними грамотами 5 сімей за створення належних умов для всебічного 
розвитку та виховання дітей в сім'ї. 

СЗ «Броварський міський ЦСССДМ» проведено 25 акцій «Хай завжди 
буду я», «З турботою для дітей», «Милосердя». 

03.12.2010 року в МКЦ «Прометей» проведений щорічний міський 
фестиваль творчості дітей з обмеженими фізичними можливостями «Повір у 
себе», на який було запрошено 369 дітей-інвалідів, 16 з них брали участь у 
концертній програмі, 7 3 - у виставці творчих робіт. Всі діти отримали 
подарунки. 

За звітний період при жіночій консультації у «Школі відповідального 
батьківства» з метою формування навичок догляду за дитиною та 
профілактики відмов від немовлят проведено 23 заходи, охоплено 352 вагітні 
жінки. 

СЗ «Броварський міський ЦСССДМ» проведено 31 тематичний захід з 
питань* профілактики негативних явищ та насильства в сім'ї у 
загальноосвітніх закладах міста. Охоплено 715 осіб. 

Протягом 2010 року було оздоровлено 115 дітей - сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування (МДЦ "Артек" УДЦ "Молода гвардія", 
дитячий оздоровчий заклад „Факел", оздоровчий заклад „Берег (м. Алушта) 
центр відпочинку м. Сен - Сюльпіс /Франція/, Італія, ДОЗ "Мрія" (м. 
Бердянськ). 

В літній період оздоровлені 4 дітей із двох прийомних сімей. Двоє 
дітей відпочивали в літньому оздоровчому таборі «Факел» (м. Керч) та 
в таборі «Журавушка» Броварського району, одна дитина перебувала 
на відпочинку в МДЦ «Артек», одна в рамках програми обміну дітьми 
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Надана грошова допомога випускникам 9-х та 11-х класів із числа 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування на загальну суму 
29440,00 грн. 

Прийнято рішення виконкому Броварської міської ради щодо виплати 
матеріальної допомоги опікунам (піклувальникам) та прийомним батькам на 
придбання шкільної та спортивної форми для дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, які навчаються у загальноосвітніх 
закладах, у кількості 75 осіб на загальну суму 26250,00 грн., з розрахунку по 
350,00 грн. на кожного. 

У травні підготовлено рішення виконавчого комітету Броварської 
міської ради «Про надання матеріальної допомоги студентам із числа дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у 2010 році». 
Відповідно до цього рішення відділом у справах сімї та молоді протягом 
2010 року виплачується матеріальна допомога за рахунок коштів з міського 
бюджету студентам денної форми навчання із числа дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, які навчаються у вищих навчальних 

- закладах освіти І-ІУ рівня акредитації, у розмірі 200 грн. на місяць, кожному 
(починаючи з 18 років). За станом на 15.12.2010 року таку допомогу 
отримали 29 студентів на загальну суму 41,6 тис. грн. Плануються до кінця 
року виплатити за грудень 2010 року ще 6,2 тис.грн. 

Відповідно до Закону України «Про органи і служби у справах дітей та 
спеціальні установи для дітей» у 2010 році службою у справах дітей 
проведені перевірки: 

стану правовиховної роботи у навчальних закладах міста; 
дві перевірки СРЦ (дитяче містечко) «Любисток»; 
три перевірки з питань додержання законодавства про працю 

неповнолітніх на підприємствах, в установах, організаціях; 
спільно з відділом у справах сім "та молоді перевірка роботи 

гуртків центру дитячо-юнацьких клубів. 
Забезпечено інформування пологовими будинками служб у справах 

дітей про випадки відмови матерів від дітей. 
У 2010 році одна жінка відмовитися від новонародженої дитини. На 

цей час дитина перебуває в прийомній сім'ї термінового влаштування. 
Управлінням освіти, службою у справах дітей, створені всі умови для 

здобуття повної загальної середньої освіти дітьми, які не навчалися тривалий 
час або не навчалися взагалі, на базі вечірньої школи і професійно-технічних 
навчальних закладів. 

В результаті проведення в серпні-грудні 2009 року Всеукраїнського 
рейду "Урок" станом на 05.12.2009 року всі діти приступили до навчання. 

Налагоджена система інформування підрозділів кримінальної міліції у 
справах дітей, служби у справах дітей, управління освіти, відділу у справах 
сім'ї та молоді, центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді про дітей, 
які не навчаються, скоїли злочини, правопорушення, затримані за вживання 
наркотичних речовин, алкогольних напоїв, бродяжництво, жебракування. 

З метою забезпечення належного рівню профілактики злочинів серед 
дітей з ними та їх батьками проводяться: 
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- індивідуальна профілактична робота; 
- виховна робота Ради профілактики управління освіти; 
- бесіди, лекторії на тематику профілактики скоєння правопорушень та 

злочинів. ^ 
До запобігання дитячої безпритульності і бездоглядності залучаються 

громадські, благодійні, релігійні організації, що працюють в інтересах дітей. 
Вони надають гуманітарну та матеріальну допомогу дітям, які виховуються, в 
сім'ях, що опинились в складних життєвих обставинах. 

На реалізацію програми службі у справах дітей із бюджету міста у 
2010 році виділено 105289,07грн., за рахунок спецкошгів (у сууі 1500,00грн.) 
проведено міську фу брейн-ринг «Підліток і право», профінансовано 
благодійною організацією «Кожній дитині в України» кошти на утримання 
дітей в прийомній сім'ї термінового влаштування на суму 156890,46 грн. 

Всі заходи з питань правового захисту дітей та профілактики 
негативних явищ у дитячому та молодіжному середовищі, які проводяться в 
місті, інформація щодо популяризації сімейних форм виховання дітей-сиріт, 
та дітей, позбавлених батьківського піклування, висвітлюються в засобах 
масової інформації та транслюються по місцевому телебаченню. 

Надається інформація про роботу гуртків, спортивних секцій в нашому 
місті, висвітлюються всі заходи, де беруть участь діти. 

Начальник служби В.М.Власенко 


