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ІНФОРМАЦІЯ
 про виконання «Програми запобігання соціальному сирітству, подолання дитячої безпритульності та бездоглядності на 2018-2021 

роки».

1.Управління сім’ї, молодіжної політики та захисту дітей
 2. КПКВК   0913112   «Програма запобігання соціальному сирітству, подолання дитячої безпритульності та бездоглядності на 2018-2021 
роки», затверджена рішенням сесії міської ради від 24.10.2017 № 7/19/8».
3.Напрями діяльності та заходи «Програма запобігання соціальному сирітству, подолання дитячої безпритульності та бездоглядності на 
2018-2021 роки»:

Планові обсяги фінансування
(тисяч гривень)

Фактичні обсяги фінансування
(тисяч гривень)

Стан виконання заходів 
(результативні показники 

виконання програми)
У тому числі У тому числі

п
/
п

Напрям / захід Відповідаль
ний 

виконавець
та строк

виконання
заходу

Усьо
го Місцеви

й
бюджет

Держ
авни
й 
бюдж
ет

Кошти
з 

інших  
джерел

Усьо
го Місцев

ий
Бюдже
т

Держа
вний 
бюдже
т

Кошти
 з інших  
джерел

1 Розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (усиновлення, опіка та 
піклування, створення дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей)
1) забезпечити першочергове 
влаштування дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського 
піклування, в сім’ї, на усиновлення, 
під опіку або піклування, дитячі 
будинки сімейного типу, прийомні 
сім’ї

служба у 
справах 
дітей 
управління 
сім’ї, 
молодіжної 
політики та 
захисту 
дітей

Фінансування не потребує У звітному періоді  
виявлено 83 дітей, які 
залишились без 
батьківського піклування  та 
надано статус дітей-сиріт, 
дітей, позбавлених  
батьківського піклування 81 
дітям. З них влаштовано у 
сімейні форми виховання 73 
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дітей: під опіку та 
піклування 53 дітей; 
усиновлено 8 дітей, 
передано в прийомні сім’ї 6 
дітей. У державних закладах 
перебуває 11дітей.
Здійснюється соціально-
правовий патронат 10 
прийомних сімей, в яких 
виховується 15 прийомних 
дітей. У звітному періоді 
усиновлено 53 дітей, які 
перебувають на місцевому 
обліку та обліку з інших 
районів Тернопільської 
області

2) забезпечити функціонування 
ЄІАС „Діти” - електронної бази 
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.

служба у 
справах 
дітей 
управління 
сім’ї, 
молодіжної 
політики та 
захисту 
дітей

Фінансування не потребує Введена  Єдина  
інформаційно-аналітичної 
системи „Діти”, в якій 
сформовано електронний 
банк даних дітей-
сиріт,дітей, позбавлених 
батьківського піклування та 
громадян, які бажають взяти 
їх на виховання, дітей, які 
опинилися у складних 
життєвих обставинах. На 
кожну дитину заведено 
електронну обліково-
статистичну картку та 
особову справу, постійно 
оновлюється  інформація  
про дітей  та банки  даних.
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3) організувати та провести акцію, 
присвячену Дню захисту прав дітей 
для дітей, які перебувають на обліку 
служби у справах неповнолітніх та 
дітей
3)організувати та  провести 
краєзнавчо-пізнавальну акцію 
«Стежками рідного краю» для дітей-
сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування

служба у 
справах 
дітей 
управління 
сім’ї, 
молодіжної 
політики та 
захисту 
дітей 

128,0 128,0 - 105,6 105,6 - - Проведено 15 акцій та 
залучено до участі в акції 
2500 дітей. 
Проведено 9 краєзнавчо – 
пізнавальних  акції, до яких 
залучено 130  дітей.

4) організувати та провести ІХ 
Форум прийомних сімей

служба у 
справах 
дітей 
управління 
сім’ї, 
молодіжної 
політики та 
захисту 
дітей

64,0 64,0 -

-

64,0 64,0 - - Проведено  4 Форуми 
прийомних сімей та 
залучено до участі 10  
прийомних сімей. 

5) виготовити та розповсюдити 
друковану соціальну рекламну 
продукцію з питань пропаганди 
національного усиновлення, 
розвитку сімейних форм виховання

служба у 
справах 
дітей 
управління 
сім’ї, 
молодіжної 
політики та 
захисту 
дітей

36,0 36,0 -

-

26,4 26,4 - Виготовлено та 
розповсюджено друковану 
продукцію з питань 
пропаганди національного 
усиновлення, розвитку 
сімейних форм виховання 
(600 плакатів, 600 буклетів).

 6) провести акцію «День 
усиновлення»

служба у 
справах 
дітей 
управління 
сім’ї, 
молодіжної 
політики та 
захисту 

44,0 44,0 42,0 42,0 Проведено 4 акції, до якої 
залучено 65  усиновлених 
дітей , організовано 
батьківський клуб із сімей 
усиновителів з метою  
надання рекомендацій, 
консультацій, порад  щодо 
адаптації дитини в сім’ї та 
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дітей обговорення проблемних 
питань.

2 Запобігання соціальному сирітству, подолання дитячої безпритульності і бездоглядності, попередження правопорушень у 
дитячому середовищі

1) провести рейди на предмет 
перебування дітей без супроводу 
дорослих у нічний та урочний час в 
громадських місцях, комп’ютерних 
та інтерактивних клубах; заборону 
продажу дітям алкогольних напоїв, 
тютюнових виробів, 
розповсюдження наркотиків, 
пропаганди проституції, насилля, 
жорстокості у дитячому середовищі; 
заборону розташування поблизу 
навчальних закладів магазинів, 
барів, де реалізуються спиртні напої 
та тютюнові вироби, розміщення 
реклами такої продукції

служба у 
справах 
дітей 
управління 
сім’ї, 
молодіжної 
політики та 
захисту 
дітей, 
Тернопільсь
ке РУ 
поліції 
ГУНП в 
Тернопільсь
кій
області

Фінансування не потребує Проведено 1012 рейдів, в 
ході яких виявлено 945 
дітей,  виявлено 159 
порушень правил торгівлі 
спиртними напоями та 
тютюновими виробами.  

2) забезпечити координацію роботи 
щодо проведення міських державно-
громадських операцій та рейдів 
щодо профілактики негативних 
проявів у дитячому середовищі, 
запобігання дитячій бездоглядності: 
„Підліток. Зима Канікули”, „Діти 
вулиці. Вокзал”, „Діти 
Тернопільщини проти насильства, 
бездоглядності, за духовну та 
сімейну злагоду”, „Літо” 

служба у 
справах 
дітей 
управління 
сім’ї, 
молодіжної 
політики та 
захисту 
дітей, 
управління 
освіти і 
науки, 
комунальни
й заклад 
Тернопільсь

Фінансування не потребує Проведено 181 рейд, в ході 
яких ініційовано 
притягнення до 
адміністративної 
відповідальності 256  
батьків,  185 батьків 
попереджено про неналежне 
ставлення до виконання 
батьківських обов’язків.
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кий
міський 
центр 
соціальних 
служб, 
Тернопільсь
ке РУ 
поліції 
ГУНП в 
Тернопільсь
кій
області

3) забезпечення  щомісячного 
взаємоінформування між службою у 
справах неповнолітніх та дітей, 
управлінням освіти та науки, 
сектором ювенальної превенції 
відділу превенції патрульної поліції 
ГУ НПУ в Тернопільській області 
про дітей, які не навчаються, скоїли 
злочини, правопорушення, 
затримані за вживання наркотичних 
речовин, алкогольних напоїв, 
бродяжництво, жебракування, 
проживають у сім’ях, в яких батьки 
ухиляються від виконання 
батьківських обов’язків

служба у 
справах 
дітей 
управління 
сім’ї, 
молодіжної 
політики та 
захисту 
дітей, 
управління 
освіти і 
науки,
Тернопільсь
ке РУ 
поліції 
ГУНП в 
Тернопільсь
кій
області

Фінансування не потребує Тернопільським РУ поліції 
ГУНП в Тернопільській 
області. Службою у справах 
дітей управління сім’ї, 
молодіжної політики та 
захисту дітей, управлінням 
освіти і науки, 
Тернопільським РУ поліції 
ГУНП в Тернопільській 
області проведено 125 
спільних рейдів «Урок», 
спрямованих на повне 
охоплення дітей шкільного 
віку навчанням, виявлення 
дітей, які не приступили до 
навчання та  вжиття заходів 
щодо повернення виявлених 
дітей до навчання, 
притягнення до 
відповідальності батьків за 
неналежне виконання 
обов’язків згідно чинного 
законодавства. У випадку 
звернення закладу з 
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клопотанням про надання 
згоди на відрахування 
дитини, згода надається 
тільки у випадку 
альтернативної зайнятості 
дитини за умови детальної 
перевірки причин 
відрахування. Вподовж року 
надано 44 погоджень.

4) спільно з центром соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді 
надання соціально-психологічної 
допомоги матерям, які мають намір 
відмовитися від дитини,  та 
здійснити соціальний супровід таких 
матерів

Відділ 
управління 
охорони 
здоров’я та 
медичного 
забезпеченн
я,
служба у 
справах 
дітей 
управління 
сім’ї, 
молодіжної 
політики та 
захисту 
дітей, 
комунальни
й заклад 
Тернопільсь
кого 
міського 
центру 
соціальних 
служб

Фінансування не потребує Надано соціально-
психологічні послуги 64  
матерям, які мали намір 
відмовитися від 
новонародженої дитини. За 
результатами надання 
соціально-психологічної 
допомоги, 58 матерів 
прийняли рішення 
виховувати дитину в сім’ї, 6 
- матерів відмовились 
забрати дитину із 
лікувального закладу.
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5) підвищити ефективність 
соціальної роботи з сім’ями та 
дітьми, які опинилися у складних 
життєвих обставинах

служба у 
справах 
дітей 
управління 
сім’ї, 
молодіжної 
політики та 
захисту 
дітей, 
комунальни
й заклад 
Тернопільсь
кого 
міського 
центру 
соціальних 
служб 

Фінансування не потребує 235 дітей  вилучено із 
несприятливого сімейного 
середовища. 
  244 дітей влаштовано в 
центр соціально-
психологічної реабілітації 
дітей ССД Тернопільської 
ОДА;   
 46 дітей в Тернопільський 
обласний спеціалізований 
будинок дитини; 
4 дітей в Тернопільський 
обласний навчально-
реабілітаційний центр. 
Повернено в сім’ю на 
виховання 30 дітей.

6) здійснення моніторингу стану 
дитячої злочинності та злочинів, 
вчинених проти дітей

служба у 
справах 
дітей 
управління 
сім’ї, 
молодіжної 
політики та 
захисту 
дітей, 
Тернопільсь
ке РУ 
поліції 
ГУНП в 
Тернопільсь
кій
області

Фінансування не потребує  Щорічно здійснювався 
аналіз та моніторинг стану 
дитячої злочинності. 
Систематично проводилися 
тематичні заходи 
інформаційного, освітнього 
та виховного характеру, 
спрямовані на профілактику 
шкідливих звичок, 
соціально-небезпечних 
хвороб, популяризації 
здорового способу життя, 
запобіганню негативних 
проявів у дитячому 
середовищі.
Взято участь у 205  заходах, 
а саме: 174 бесідах, 29 
лекціях,8 «круглих столах», 
батьківських зборах та 
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батьківських конференціях 
– 14, якими охоплено 7405  
дітей, 3200 батьків. 

7) провести акції для дітей, які 
опинились в складних життєвих 
обставинах: «З турботою про 
дитину», «Шкільний портфель», 
екскурсійну поїздку «Пізнай свій 
край», «Ой, хто-хто Миколая 
любить!» 

служба у 
справах 
дітей 
управління 
сім’ї, 
молодіжної 
політики та 
захисту 
дітей

240,0 240,0 240,0 240,0 Проведено акції  «З 
турботою про дитину», до 
якої залучено 160 дітей, 
екскурсійну поїздку «Пізнай 
свій край»,  до якої залучено 
80 дітей,  акцію  «Шкільний 
портфель», до якої залучено 
120 дітей, 
акцію «Ой, хто-хто Миколая 
любить!»- залучено 120 
дітей.

8) прийняти участь у проведенні 
нарад, семінарів і тренінгів для 
працівників, які займаються 
вирішенням питань запобігання 
соціальному сирітству, подолання 
дитячої безпритульності і 
бездоглядності, попередження 
правопорушень у дитячому 
середовищі

служба у 
справах 
дітей 
управління 
сім’ї, 
молодіжної 
політики та 
захисту 
дітей, 
управління 
освіти і 
науки, 
комунальни
й заклад 
Тернопільсь
кий
міський 
центр 
соціальних 
служб, 
Тернопільсь
ке РУ 

Фінансування не потребує Спеціалістами служби у 
справах дітей управління 
сім’ї, молодіжної політики 
та захисту дітей прийнято 
участь у проведенні десяти 
заходах
 (нарадах, семінарах і 
тренінгах) з метою 
підвищення кваліфікації.
З метою надання 
методичних рекомендацій 
щодо організації виховної 
роботи з дітьми, роботи 
соціального захисту дітей-
сиріт, дітей, позбавлених 
батьківського піклування, 
службою у справах 
неповнолітніх та дітей 
проведено 22 перевірок в 
навчальних закладах міста 
та надано відповідні 
рекомендації. 
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поліції 
ГУНП в 
Тернопільсь
кій
області

9) Проведення заходів (вікторини, 
диспути, конкурси), присвячених 
прийняттю Конвенції ООН про 
права дитини «Діти мають права»

служба у 
справах 
дітей 
управління 
сім’ї, 
молодіжної 
політики та 
захисту 
дітей, 
управління 
освіти і 
науки

44,0 44,0 39,4 39,4 Проведено вікторини та 
диспути, присвячені 
прийняттю Конвенції ООН 
про права дитини «Діти 
мають права», до яких 
залучено 120 дітей.

3 Захист прав та інтересів дітей, запобігання жорстокому поводженню з ними

1)проведення роботи по охопленню 
дітей, які перебувають у складних 
життєвих обставинах, до занять в 
позашкільних установах

служба у 
справах 
дітей 
управління 
сім’ї, 
молодіжної 
політики та 
захисту 
дітей, 
управління 
освіти і 
науки 

Фінансування не потребує На обліку служби у справах 
дітей управління сім’ї, 
молодіжної політики та 
захисту дітей перебували 
238 дітей, які опинились у 
складних життєвих 
обставинах. Проведено 306 
обстежень умов проживання 
та 560 бесід.
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2) забезпечити здобуття повної 
загальної середньої освіти дітьми, 
які не навчалися тривалий час.

служба у 
справах 
дітей 
управління 
сім’ї, 
молодіжної 
політики та 
захисту 
дітей, 
управління 
освіти і 
науки 

Фінансування не потребує Здійснено моніторинг учнів, 
які більше 10-ти днів не 
відвідували школу без 
поважних причин, 
проведена профілактична 
робота щодо належного 
виконання батьками 
батьківських обов’язків 
стосовно дітей. Впродовж 
звітного періоду взято 
участь в 35 засіданнях 
шкільних рад профілактики.

3) проведення заходів, спрямованих 
на запобігання жорстокому 
поводженню з дітьми, 
з відзначення Європейського дня 
захисту дітей від сексуальної 
експлуатації та сексуального 
насильства, місячника пропаганди 
основних положень Конвенції ООН 
про права дитини, тижнів 
пропаганди правових знань 

служба у 
справах 
дітей 
управління 
сім’ї, 
молодіжної 
політики та 
захисту 
дітей, 
управління 
освіти і 
науки, 
комунальни
й заклад 
Тернопільсь
кий
міський 
центр 
соціальних 
служб, 
Тернопільсь
ке РУ 
поліції 
ГУНП в 

Фінансування не потребує Спільно з закладами освіти 
проведено 11 заходів, 
присвячених прийняттю 
Конвенції ООН про права 
дитини «Діти мають права». 
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Тернопільсь
кій
області

4) створити умови для адаптації 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, особливо 
з інтернатних закладів, до 
самостійного життя

служба у 
справах 
неповнолітн
іх та дітей, 
управління 
освіти і 
науки, 
міський 
центр 
соціальних 
служб для 
сім’ї, дітей 
та молоді 
громадські 
організації 
(за згодою)

Фінансування не потребує Надавалися дітям-сиротам:  
-соціально-правова 
допомога: консультування з 
питань трудового, 
житлового, цивільного, 
сімейного законодавства 
України, прав та пільг, 
передбачених 
законодавством;
-допомога в виборі професії;
-формування соціально-
побутових умінь та навичок 
в плануванні витрат 
сімейного бюджету, веденні 
домашнього господарства, 
придбанні продуктів 
харчування, догляді за 
тілом, планування дозвілля 
тощо.

5) сприяння у наданні послуг з 
фізичної, психологічної і духовної 
реабілітації та реінтеграції дітей, які 
опинились в складних життєвих 
обставинах

служба у 
справах 
дітей 
управління 
сім’ї, 
молодіжної 
політики та 
захисту 
дітей, 
управління 
освіти і 
науки, 
комунальни
й заклад 

Фінансування не потребує Забезпечено всебічний 
соціально-психологічний 
патронат  дітей: бесіди, 
консультування, 
спостереження, супровід, 
інформування щодо участі в 
різноманітних заходах та 
акціях благодійних і 
громадських організацій. 
8570 дітей, які опинились в 
складних життєвих 
обставинах, взяли участь у 
різноманітних заходах.
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Тернопільсь
кий
міський 
центр 
соціальних 
служб і, 
громадські 
організації 
(за згодою)

6) провести моніторинг застосування 
дитячої праці на підприємствах, 
установах, організаціях усіх форм 
власності

служба у 
справах 
дітей 
управління 
сім’ї, 
молодіжної 
політики та 
захисту 
дітей, 
міськрайон
ний центр 
зайнятості

Фінансування не потребує Здійснено перевірку умов 
праці 2 неповнолітніх осіб, 
порушень законодавства про 
працю щодо неповнолітніх 
не виявлено.

ВСЬОГО ПО ПРОГРАМІ 556,0 556,0 517,4 517,4

4.Аналіз виконання за видатками в цілому за «Програмою запобігання соціальному сирітству, подолання дитячої безпритульності 
та бездоглядності на 2018-2021 роки»

 (тисяч гривень)
Бюджетні асигнування 

з урахуванням змін Проведені видатки Відхилення

усього загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усього загальний 

фонд
спеціальний 

фонд усього загальний 
фонд

спеціальн
ий

фонд

517,4 517,4 - 517,3 517,3 - - 0,1 - 0,1 -
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Пояснююча записка 
до інформації  про виконання «Програми запобігання соціальному сирітству, подолання 

дитячої безпритульності та бездоглядності на 2018 -2021 роки»

Метою прийняття Програми було запобігання соціальному сирітству, подолання дитячої 
безпритульності та бездоглядності. 
Загальний обсяг фінансових ресурсів, передбачених  для реалізації заходів Програми 556,00 
тис. грн (кошти  бюджету громади). Виділено коштів -  517,40 тис.грн. Використано 517,30 
тис.грн.
    В рамках реалізації цієї програми робота служби у справах дітей  спільно із суб’єктами 
соціальної роботи була спрямована на удосконалення  профілактичної роботи щодо запобігання 
вчиненню дітьми злочинів та правопорушень, відповідальності за дотриманням вимог 
законодавства у сфері охорони дитинства, виявлення на ранній стадії сімей, які неспроможні 
або не бажають виконувати виховні функції та забезпечення захисту прав дітей, які 
виховуються в таких сім’ях, застосування ефективних форм соціальної підтримки дітей, які 
перебувають в складних життєвих обставинах.

З метою попередження випадків дитячої бездоглядності у сім’ях, які опинилися в 
складних життєвих обставинах працівниками служби у справах дітей спільно з працівниками 
ТМСССДМ та дільничними лікарями проводилися обстеження умов проживання даної 
категорії дітей. За звітній період обстежено – 642 сім’ї.  

Двічі на рік проводився поглиблений медичний огляд дітей-сиріт, дітей позбавлених 
батьківського піклування, дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах та  
систематичні обстеження житлово-побутових умов проживання та виховання усіх категорій 
дітей, які перебувають на обліку служби відповідно до затвердженого графіку та по мірі 
необхідності.

Забезпечено ведення Єдиної інформаційно-аналітичної системи „Діти”, в якій 
сформовано електронний банк даних дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування 
та громадян, які бажають взяти їх на виховання, дітей, які опинилися у складних життєвих 
обставинах. На кожну дитину заведено електронну обліково-статистичну картку та особову 
справу, постійно оновлюється інформація  про дітей  та банки  даних.

     У банку даних Єдиної інформаційно-аналітичної системи «Діти» перебуває 138  дітей 
(2018 – 184 дитини) ,з них:

-  40 (2018 – 32) дітей – сиріт,
-  98  (2018 – 112) дітей, позбавлених батьківського піклування, а саме:. 
- під опікою – 107 (2018 - 76 ) дитини;
- в прийомних сім’ях – 15 (2018 – 12)  дітей;
- в дитячому будинку сімейного типу - 1 (2018 – 0) дитина;
- в державних закладах – 11 (2018 - 22) дітей;
- тимчасово влаштовано до рідних – 3 (2018 -  2) дітей;
- в гуртожитку – 1 (2018  - 0 ) дитина.

Дітей, що опинилися в складних життєвих 2021 – 75 (2018 -122).
Проведено державно-громадські операції та профілактичні рейди, які підвищили 

ефективність дій, спрямованих на мінімізацію причин, що призводили до негативних проявів у 
дитячому середовищі,  а саме: 
        - з метою недопущення бродяжництва, жебракування, правопорушень та інших негативних 
проявів у дитячому середовищі під час зимових канікул –34 рейди  "Підліток. Зима. Канікули";
         - з метою запобігання вчинення протиправних дій та злочинів у дитячому середовищі  - 98 
рейдів "Діти вулиці. Вокзал»;
         - з метою попередження усіх видів насильства проти дітей – 14 рейдів "Діти 
Тернопільщини проти насильства, бездоглядності, за духовність та сімейну злагоду"; 
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         - з метою недопущення бродяжництва, жебракування, правопорушень та інших 
негативних проявів у дитячому середовищі під час літніх канікул – 4 рейди "Літо " ;
          - з метою виявлення дітей, які не приступили до навчання – 125 рейдів „Урок”;
         - з метою соціально-правового захисту дітей, попередження насильства в сім’ї –4 рейди 
«16 днів проти насилля».

Не допускалося перебування дітей без супроводу дорослих у нічний та урочний час в 
громадських місцях, порушення вимог щодо заборони продажу дітям алкогольних напоїв та 
тютюнових виробів, розміщення реклами такої продукції, виявлялись  та  вилучались  з 
громадських місць та об’єктів транспорту дітей з неблагополучних сімей, які зазнали фізичного 
чи іншого насильства з боку дорослих, бродяжать і жебракують. 

 Проведено 324 заходи, а саме: 204 бесіди, 42 лекцій, 12 «круглі столи», батьківські 
збори та батьківські конференції – 66, якими охоплено 7378 дітей, 2767 батьків. 
             Проведено 9 краєзнавчо - екскурсійних поїздок, проведено  акції «Ой, хто – хто 
Миколая любить!» (4), Акції «Шкільний портфель» (4), «З турботою про дитину» (4), 
Міжнародному дню захисту дітей для дітей для дітей, які опинились в складних життєвих 
обставинах (4),  Форуми прийомних сімей міста Тернополя (3),  заходи  (вікторини, диспути, 
конкурси ), присвячених прийняттю Конвенції ООН про права дитини «Діти мають права» (4), 
даними заходами програми охоплено 1324   дитини соціально-незахищених категорій, та 
близько15000 дітей жителів Тернопільської міської територіальної громади
      На виконання заходів Програми з бюджету громади виділено та профінансовано:
   у 2018 році  кошти в сумі 97,1 тис.грн., а саме:

- проведення краєзнавчо-екскурсійних поїздок – 22,00 тис.грн
- випуск друкованої продукції (плакати, буклети, роздатковий матеріал) -  4,80 тис.грн.
- проведення акції «Ой, хто – хто Миколая любить!», Акція «Шкільний портфель», «З 

турботою про дитину», Міжнародному дню захисту дітей для дітей для дітей, які 
опинились в складних життєвих обставинах – 41,9  тис.грн.

- проведення  Х Форуму прийомних сімей міста Тернополя – 13,00 тис.грн.
- проведення заходів  (вікторини, диспути, конкурси ), присвячених прийняттю Конвенції 

ООН про права дитини «Діти мають права» - 8,0 тис.грн.
- Проведення акції «День усиновлення» - 7,4 тис. грн.

  у 2019 році  - 111,20 тис.грн., а саме:
- проведення краєзнавчо-екскурсійних поїздок – 26,6 тис.грн.
- випуск друкованої продукція (плакати, буклети, роздатковий матеріал) -  3,5 тис.грн.
- проведення акції «Ой, хто – хто Миколая любить!», Акція «Шкільний портфель», «З 

турботою про дитину», Міжнародному дню захисту дітей для дітей для дітей, які 
опинились в складних життєвих обставинах – 51,1 тис.грн.

- проведення  Х Форуму прийомних сімей міста Тернополя – 15,0 тис.грн
- проведення заходів  (вікторини, диспути, конкурси ), присвячених прийняттю Конвенції 

ООН про права дитини «Діти мають права» - 5,4 тис.грн.
- Проведення акції «День усиновлення» - 9,6  тис. грн.

у 2020 році - 149, 00 тис.грн., а саме:
- проведення краєзнавчо-екскурсійних поїздок – 30,00 тис.грн.
- випуск друкованої продукція (плакати, буклети, роздатковий матеріал) -  10,00 тис.грн.
- проведення акції «Ой, хто – хто Миколая любить!», Акція «Шкільний портфель», «З 

турботою про дитину», Міжнародному дню захисту дітей для дітей для дітей, які 
опинились в складних життєвих обставинах – 68,00 тис.грн.

- проведення  Х Форуму прийомних сімей міста Тернополя – 17,00 тис.грн.
- проведення заходів  (вікторини, диспути, конкурси ), присвячених прийняттю Конвенції 

ООН про права дитини «Діти мають права» - 12,00 тис.грн.
- Проведення акції «День усиновлення» - 12,00 тис. грн.



Сертифікат: 
58E2D9E7F900307B04000000ADE7
2D0032139600 
Підписувач: 
Управління сім'ї, молодіжної 
політики та захисту дітей ТМР
Дійсний з 23.06.2021 0:00:00 по 
22.06.2023 23:59:59

Тернопільська міська рада 

Н4В%ВВВ/EvV!О
№ 119/24.2 від 02.02.2022 14:40

у 2021 році - профінансовано 160, 00 тис.грн., а саме:
- проведення краєзнавчо-екскурсійних поїздок – 27,00 тис.грн.
- випуск друкованої продукція (плакати, буклети, роздатковий матеріал) -  8,00 тис.грн.
- проведення акції «Ой, хто – хто Миколая любить!», Акція «Шкільний портфель», «З 

турботою про дитину», Міжнародному дню захисту дітей для дітей для дітей, які 
опинились в складних життєвих обставинах – 79,00 тис.грн.

- проведення  Х Форуму прийомних сімей міста Тернополя – 19,00тис.грн.
- проведення заходів  (вікторини, диспути, конкурси ), присвячених прийняттю Конвенції 

ООН про права дитини «Діти мають права» - 14,00 тис.грн
- Проведення акції «День усиновлення» - 13,00  тис. грн.

      З метою 100% охоплення дітей шкільного віку навчанням, у закладах освіти проводилися  
засідання шкільних рад профілактики. Здійснювався моніторинг учнів, які більше 10-ти днів не 
відвідують школу без поважних причин, проводилася  профілактична робота щодо належного 
виконання батьками батьківських обов’язків стосовно дітей. Впродовж звітного періоду взято 
участь в 35 засіданнях шкільних рад.

Мету Програми досягнуто, про що свідчить наступне: 
           - зменшено кількість правопорушень та злочинів, неповнолітніми, на 25 %, та зменшено  
вчинення дітьми повторних злочинів на 12 %;
           - покращено  поінформованість населення різного віку про права дитини та сімейні 
форми влаштування дітей (випуск соціальної реклами: відео-роликів, флеш-роликів, буклетів, 
плакатів);
          - залучено  громадськість до реалізації заходів з питань соціально-правового захисту 
дітей, а саме проведено 10 масштабних  загальноміських заходів для забезпечення прав дітей, 
де було охоплено близько 9 тисяч дітей та дорослих;
           - покращено  організацію право-виховної роботи з дітьми у загальноосвітніх навчальних 
закладах, а саме проведено  324 заходи, з них: 204 бесіди, 42 лекцій, 12 «круглі столи», 
батьківські збори та батьківські конференції – 66, якими охоплено 7378 дітей, 2767 батьків. 
          - влаштовано до сімейних форм виховання 93% дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, а саме створено 10 прийомних сімей, в яких виховується 15 дітей.
          - зменшено кількість відмов батьків від новонароджених дітей на 98 %;
          - розроблено та запроваджено ефективні форми роботи з дітьми та їх батьками щодо 
усунення причин та умов, що сприяють дитячій безпритульності і бездоглядності, вчиненню 
дітьми правопорушень та злочинів, надання таким дітям та сім’ям, в яких вони виховуються, 
комплексної допомоги;
           - реалізовано право дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування на сімейне 
виховання, забезпечено 100% влаштування нововиявлених дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування до сімейних форм виховання;
          -  залучено стовідсотково до навчання дітей шкільного віку.
              

Начальник управління сім’ї,
молодіжної політики та захисту дітей Христина БІЛІНСЬКА


