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· ІН~ОРМАЦІЯ 
про ХІД Вllконання РІшення Броварськ". . 
Від 28.12.2006 К! 199-14-05 «Про затве Ор І МІСЬКої раДІ. 

б· ... IЦження програМІ. 
заПО2010Г6аН2НОЯ ДИТЯЧІИ. безпритульності і бездоглядності 
ва - 1 О роки» ІЗ змінаМl1 (рішенн Б .. ••. . 22 я роваРСЬКОI 
МІСЬКОІ ради ВІД .02.2007 N! 241-17-05 від 2510 2007 

К! 479-28-05, Від 14.01.2008 N! 597-32-05) • 

На виконання рішення Броварської міської ради від 28.12.2006 Н! 199-
14·05 <Юро з~твердження програм~ заП?бігання дитячій безпритульності і 
бездоглядноСТІ на 2006-2010 роки» ІЗ ЗМІНами (рішення Броварської міської 
ради від 22.02.2007 N~ 241- 17-05, від 25.10.2007 Н!! 479-28-05, від 14.01.2008 
N! 597-32-05) відділами та службами виконкому проводиться робота, 
спримована на запобігання дитячої бездоглядності. 

Забезпечено своєчасне виявлення, облік, проведення соціального 
інспектування та супроводження сімей, які неспроможні або не бажають 
виконувати виховні функції стосовно дітей, надається комплексна допомога 
сім'им з дітьми. Проводяться профілактичні рейди, збираються дані із 
закладів освіти про дітей, батьки яких неналежно виконують батьківські 
обов'J131СИ. За звітний період було виявлено 4 дітей, батьки яких неспроможні 
та не бажають виконувати обов'язки по вихованшо. На цей час двоє дітей 
перебувають у соціально-реабілітаційному центрі (дитяче містечко) 
«JIюбистою>, одна дитина - передана під опіку IpOM8ДJIН, одна - РОДИЧам. 

3 метою забезпечення права дитини на виховання в сім'ї, зменшення 
~Hoi кількості дітей, що виховуються в інтернатних закл~ах, розвитку 
СІМейних форм виховання забезпечено функціонування систему Інтегрованих 
соціальних служб для сім'ї та дітей, що включає: ~б! раннього 
1rIpУЧauuя, службу реінтеграції та соціалізації вихованЦІВ 1НТ~рнатних 
закладів, службу супроводу дітей в конфлікті із законом, службу шдтр~ 
~I'i, СЛУЖбу соціально-психологічної допомоги дітям та М?ЛО~І ~ 
обмежеНИМи функціональними можливостями, службу супровОДУ Д1теи, ЯКІ 
3Ьнanи насильства або жорстокого поводжеВВJI над НИМИ, ~бу 
соціального супроводу неповнолітніх та молоді, які п?вернулися з ~~: 
nОЗБaвnеиня волі під супроводом цих служб протягом СІЧНJI-ЛИ~ОП8Да . 
IJOtnr· • б надано 4502 РІЗНИХ ВИДІВ n "1 перебувало 119 дітей, їм та іх сІМ' ям уло 
0Cnyr. • • .. 

с про дітей-СИРІТ та ДІтеи, 
nО3Б ТВорений електронний банк д~ які пе ебувають У складних 
!In.-aвnеuиx батьківського піклування, ДITe~, Р ""fJI ..... и іх на виховання. 
""'I.1'ЄВих об . У аіни JIК1 бажають IWЛ~ • 
СФор ставииах, 1 гром8ДJIИ КР.' стеМИ «Діти», оформлеm 
ОсоБо~?вава єдина інформаційно-ан~~-п:mа ~И о до нормативНИХ вимог. 

~1 СПрави дітей зазначених категор1И BIДIIO~~ служб у справах 
ЦЇ1'еІ n абезпечено інформування п~ло~в~ 'j оо 

ро ВИПадки ВЩМ· ови матерів ВІД Д1теи. Вl·Д новонароджеНОl 
у 20 . ідмовитися , 09 році одна жінка мала намІР в езультаТ8МИ яко! дитина 

~ . з нею проведено профілактичнУ роботу, за р 
1ttIfJIиСJlЗ матір'ю. 



Всі діти, які народжуЮться у м Б 
3 . ровари отримують . 

акунок малюка. початку 2009 року до Р АГС медалІ та 
n оmttеиих дітей у передано 740 пакунків ДЛJI 
иовонар ,....... • 

Забезпечено розвиток сімейних форм Вихов . й. . .. 
б '· ання ДІте -СИРІТ та ДІтеи, 

Позбавлених атьювського ПІКЛУВання. Це УСИНовле . . . , сос Ди. ння, ОП1ка та ПІКЛУВання 
npltйомна сІМ Я, - тяче МІстечко. ' 

Ставом на 01.12.09 В нашому місті 97 дітей вих . , .. . 8 . овуються В СІМ ях 
опіКУНІВ чи ПІ~альниюв, ДІтей виховуються у прийомних сім'ях, 10 
броварських ДІтеи виховуються в сос - Дитяче Містечко. 

Забезпечено пріоритет національного усиновлення дітей. З початку 
2009 року усиновлено подружжям 4 дітей, позбавлених батьківського 
п~, та 6 дітей у~и~о.влено вітчимом. Протягом 2006-2009 року В місті 
ВІДсутнє усиновлення ДІтеи Іноземними громадинами. 

Станом на 01.12.2009 року 93 дитині-сироті та дитині, позбавленоі 
батьківського піклування виплачено соціальну відповідно до Закону Украіни 
«Про державну соціальну допомогу сім'ям з дітьми. П'ятьом npийомним 
сім'им, відповідно до постанови Кабінету Міністрів від 30.01.2008 Н!!26, 
ВИDJIачувалась соціальна допомога на 7 дітей та грошове забезпечення 
батькам-вихователям. 3а 11 місяців 2008 року було виплачено 153,5 тис. грн. 

З метою недопущення передачі дітей до інтернатних закладів 
25.08.2009 року створена та функціонує прийомна сім'я термінового 
'впanrryваивя. 3 01.09.2009 в ний перебувало двоє дітей. На цей час одна . . ., 
дитиИапередана в біологічну сім'ю, одну передано ПІД ОПІКУ В сІМ Ю. 

Координація та методичне забезпечеННJI функціонування npийомних 
сімей термінового влаштування покладено на службу у справах дітей та 
Цtпrp соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. . . 

Постійно поводиться профілактична робота з бlОЛОnЧНИМИ бать~ами, 
ііі не виконують виховних функцій (соціальне інспектування, беСJДИ. з 
батьками, надання юридичних консульт~ій)~ з ~~.ою ycyнeВНJI фактОРІВ, 
в_ість JII(ИX унеможливлює утримaННJI Д1теи в сІМ 1. ..... .... 

Забезпечується реалізація права на розвиток ДlтеИ~СИРI: .. та ДITe~, 
ПОЗбавлених батьківського піклування, У сім'ї, в терИТОРlальши громадІ, 
ТОбто ВИХовання насамперед за місцем іх походжеННJI. . .... ебvяають У СОЦІально-

Ставом на 01.12.2009 року 14 ДІтеи пер J - • 
lJea6іпі • • • о) «ЛюбиCТQЮ>, 13 13 них мають 
lOp1fJlDn.~OМY центрІ (дитяче М1Cтe~ позбавленої батьківського 
~"JrtИи статус дитини-сироти та . 'ших закладах обласноі 
~ авви. 6 дітей перебувають в ~Ha: озлади та перебувають у 
c~~IIOї власності, вони мають псИХ1Ч: :В'я воНИ не можуть бути 
11 ВЗtiзовавих інтернатах та за станом зд р 
ереВедені в .. . . 

UПП1 дитJIЧl заклади· ... та комплексного 
В Тт, ... еханізМ взаємодu 

l1і.цхо ~CCCДtvl відпрацьовании м КУ приймальню з питань 
~ ду у питаннях захисту дітей . В ГPOMaд~~08 року зверНУЛОСJl 1142 
Oc06r:ry прав дитини "Єдине вікно" з початКУ 

lI~r .теЙ створені всі умови ДJJJI ;rnp. . б правах ДІ , ВЛИЙ :1Ь.... а,влїнням ОСВІТИ, спуж ОЮ ус. . -t не иавqanиСJl трив 
""'\\Ц)"'-_. •• в.'ти ДІТЬМИ' .IU'OA 

<I"~ ПО~НОї загальної сереДНЬОІ ос ~ 2 



час або не навчалися взагалі, на базі вечірньої школи і n Ф ... . 
вих закладів ро еСІино-теХНІЧНИХ 

иавч8JIЬ .. 
в результаТІ проведення в серпні-грvдні 2009 року В .. 

, ~,ceyкpaIHCЬKOГO 
реіідУ "Урок' ВИJlвлено, що станом на 05.12.2009 року всі діти ПРИСТУПИЛИ дО 
навч8ИИl. 

ЩоміСJIЧНо проводилися рейди з метою ВИJlвлеННJI неповнолітніх 
схильНИХ до бр~~ицтва, жебракування. Станом на 01.12.2008 роК; 
проведено З6 Р~ИДІВ, виявлено 89 неповнолітніх. З усіма неповнолітніми 
проведена профІлактична робота, двоє неповнолітніх вперше поставлені на 
обпік служби. 

Здійснюється контроль за дотриманням культурно-розважальними 
закладами нормативно-правових актів щодо порядку відвідування іх дітьми, 
заборони продажу алкогольних напоїв, тютюнових виробів, розповсюдження 
наркотиків, пропаганди проституції, насилля, жорстокості. 

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, 
Jlкi не навчаються, скоіли злочини, правопорушення, затримані за вживання 
наркотичних речовин, алкогольних напоїв, бродяжництво, жебракуванНJI. 

Станом на 01.12.09 року 27 дітей перебувають на профілактичному 
обniкy служби у справах дітей, 8 - на обліку кримінально-виконавчої 
інспекції м.Бровари, 52 - на внутріmкiльному обліку навчальних закладів 
міста. 

3 метою забезпечеlШJl належного рівню профілаІСТИКИ злочинів серед 
дітей з ними та їх батьками проводиться: 

- індивідуальна профілактична робота; . . 
- виховна робота Ради профілактики упрaвJI1llНJl ОСВІТИ; 
- бесіди, лекторії на тематику профілактики скоєння правопорушень та 

~очmЮв. . 
Службою у справах дітей двічі на рік проводяться пе~еВlРКИ з питань 

олітніх на П1дприємствах, в додержання законодавства про працю неповн . 
YcтauOBax, організаціях незалежно від форм ВJIaCHo~. • 2009 року 

3 . вих У травш та J1Истоп8Д1 , 
а результатами переВІРОК, проведе 

N Літніх не виявлено. ОРYInевь законодавства про працю неповно ... ... 
3 . .. Тl'Vль""'"и Дlтеи уразливих категор1И, 
метою шдвищеННJI правОВОІ ~'"'~' '''~r ... • б асть в 

РОЗВWМnr .. спортивних здібностеи, Д1ТИ еруть уч 
--е.&'"'J ІХ мистецьких та ·ніс ацією та в заходах, що 

Звхо.цах, JПd проводиться Київською облдерЖ~1 тр ,~П: wn;~OK і право» 
Oprab:_ ( бреин-ринг <UJ.JAoI.u.~ , 
С ·-чJОВуються У м.Бровари гра та іЗДВJIВИX свят тощо). 
8Jrrкyванвя дня захисту дітей, нОВОРІЧНИХ Р циптви. правовиховного 

У кладаютьCJl дис np . навчальних закладах ви r 8ДJIНcькa освіта», «Основи 
n офlJIJo: <dIра.ктичне право», р: Н!!2 гімназії імо.Олійника, 
спРввозвавства». В 30ІО І-Ш ступе о НрlО' відкрито класи правового 
еціалізОВDU:~ • 'l.ro7 30Ш І-Ш ступеНІВ -

про . ~ шкот .. ,~ , 
Фuno. .• ні заклади. Різними формами 

П У місті працюють 4 позаІІІК1ЛЬНI н~чаль складає 52% від загальної 
ОЗаf1h,; _... 4916 пітеи що . ~lЬНОІ ОСВІТИ охоплено ,...' 

ltinb1(Ocтi VПu· 3 
~~1Вo 



Організована робота 350 творчих об' . 
,,"ііі клубів за інтересами. В першу чергу єднань,. І?'РТКІВ, спортивних 

сеащ '- • ОХоплеНІ ДІТИ «групи ри 
niТlI сироти, ДІТИ, позбавлеНІ батьківського піклуванНJI. б з~ку», 
". .. , ДІТИ З агаТОДІТНИХ 
Сlмеи. 

працюють спортивні секції в дитячо-юнацьки 
ДЮСШ б .. Х спортивних школах 

1(g1. 2, та о лаСНОІ ради СПортивного товариства профспілок 
"Україна", вищого училища фізичної культури. 

В об'єднанні Пі.l?'іткових клубів за місцем проживанНJI працюють 6 
кnyбів, в яких ФУНКЦІОНУЮТЬ 28 гуртків. Гуртки об'єднаННJI підліткових 
клубів за місцем проживання відвідують 740 дітей. 

Систематично проводяться семінари працівників, які займаються 
вирішенням питанЬ запобіганНJI бездоглядності серед дітей, ЇХ реабілітацією 
та соціальним захистом. 

у травні 2009 року проведений семінар для соціальних працівників 
навчальних закладів на тему: «3апобіганНJI бездоглядності серед дітей, іх 
реабілітація та соціальний захист». 

До запобігання дитячої безпритульності і бездоглядності залучаються 
'РО.і8ДСЬкі, благодійні, релігійні організації, що працюють в інтересах дітей. 
30ВИ надають гуманітарну та матеріальну допомогу дітям, які виховуються, 

ЦО опинились в складних життєвих обставинах. 
На реалізацію програми із бюджету міста у 2009 році виділено 40,00 

тис. грн. 

Всі заходи з питань правового захисту дітей. та. профілактики 
негативних явищ у дитячому та молодіжному середовИЩІ, JIIQ ПРОВОДЯТЬСJl в 

місті, висвіТЛЮЮТЬСJl В засобах масовоі інформації та транСЛЮЮТЬСJl по 
місцевому телебаченшо. . .. 

НадаєrьСJl інформація про роботу гуртків, сп~ртивних секц1И в нашому 
місті· • бер~ участь ДІТИ. 

,В~СВІТЛЮЮТЬСJl ВСІ зах~~, де.. J 6_. 102009 о N!! 1256-71-05 
РuпеННSIМ БроваРСЬКОl MICLKOI ради вІД 15.. Рб.КУ ... 

ограма запо lгавня ДИТJIЧІИ 
затверджена міська комплексна пр .. 201 О 2017 
БездогJIJIДНОСті підтримки сімей з дітьми <<НазУСТРІЧ ДІТЯМ на б. -
роlCИ» б' , . чі В місті програми: програму запо lгавня 

,JII(a о єднала три Д1Ю • 2006-201 О роки затверджену 
~Jl1Iій безпритульності і ~еЗДО~JIJlДНОСТl ~a 28. 12.2006р. 'Н!!199-14-05 (із 
PI~ellНJlм Броварської МІСЬКОІ ради B~ , •• на період до 2010 року, 
ЗМІНами). - п; nтnимки СІМ І 
З ' МІСЬКУ програму AМ6r •. іської ради від 24.05.2007р. 
аТВеРджену рішеННJJМ БроваРСЬ~ОI м захисту дітей-сиріт та дітей, 
1f!з42-21-05- міську програму СОЦІальноГО . 2009-2012 років 
ПОЗб' • ання на пеРІОД , 
за hJIеиих батьківського П~ .' "ради від 13.01.2009р. N!!982-
:rвеРДЖену рішенням БроваРСЬКОI МІСЬКОI 

53-05 та набирає чинності 01.01.2010 роКУ. 

1Іачальцик служби ~-
в.М.Власенко 

4 



поДАННЯ: 

Начальник служби 
у справах дітей 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник 

міського голови ~ Л.М.ВИНОГJ!lJ'lll 



БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА киJвськоr ОБЛАСТІ 

СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ 

07400 КlІївська область. м.Бровари. вул. Гагаріна.18. тел. (294) 4-61-15. 4-61-85'фаl\'С) 

Від 06. ~ R·UЮ9N!! 1r23-f 
НаН! 38. __ _ 

Про включении 

до порядку денного 

Секретарю Броварської 
міської раДl1 
Сапожку І.В. 

Og.(~lOj 

Ігоре Васильовичу! 

Відповідно до рішення Броварської міської ради від 15.10.2009 
N!! 1256-71-05 <<Про затвердження міської комплексної Програми запобігання 
дитячій бездоглядності, підтримки сімей з дітьми <<Назустріч дітям» на 2010-
2017 РОКИ» служба у справах дітей просить Вас ВКJПOчити в порядок денний 
ч~рroвоі сесії розгляд питання про хід виконання ішенНJI Б оварської 
МІСЬКОЇ ради від 28.12.40Q..~ .. Ж~._2~-J!!~ __ <d1Р.9_~:rм:р,чж~нШІ_ програми 
ЗВnОбіramiя дитячій безПРИТУЛЬН!>_С1'!.і_~~ДQг.лядності-на. 2006-20 1 О роlCИ» із 
змінами (рimеііНя-Вроварсьіс:Оі міської ради від 22.02.2007 Н!! 241-17-05, від 
25.10.2007 Н!! 479-28-05, від 14.01.2008 Н!! 597-32-05). 

--- .-----_.- ф 

... . .. 

Начальник служби В.М.Власенко 
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