


Основні напрямки діяльності служби 
(управління) у справах дітей:

Соціальний захист дітей, 

запобігання дитячої 

бездоглядності та 

правопорушень

Розвиток сімейних форм 

виховання дітей-сиріт, 

дітей, позбавлених 

батьківського піклування

614 1081

Робота з дітьми, що 
опинились в 

складних життєвих 
обставинах 

Робота з дітьми-сиротами, 
дітьми, позбавленими 

батьківського піклування, 
влаштування їх в сім’ї



Виявлення дітей, які 
опинились в складних 
життєвих обставинах

Повідомлення 
громадян

Заклади 
охорони 
здоров’я

Відділи поліції

Заклади освіти

Центр 
соціальних 

служб

Соціальний захист дітей, запобігання 

бездоглядності та правопорушень



Збереження 
біологічних 

родин

Обстеження умов 
проживання дітей 

Перевірка умов 
утримання та 

проживання дітей у 
закладах

Проведення 
профілактичних 
рейдів спільно з 
представниками 

поліції

Надання 
консультативної 

допомоги 
громадянам та дітям

Проведення лекцій, 
бесід в навчально-
виховних закладах

Інформування 
населення про 

заходи щодо захисту 
прав дітей

Соціальний захист дітей, запобігання 
бездоглядності та правопорушень

Виявлення дітей, які 
опинились в 

складних життєвих 
обставинах

Розгляд питань на 
комісіях з питань 

захисту прав дитини

Представлення 
інтересів дітей в 

судах 



Кількість дітей, які 
опинились в складних 
життєвих обставинах
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Проведено рейдів та виявлено дітей
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Влаштовані діти
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Попереджено про відповідальність 
батьків та дітей
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Затвердження 
індивідуального плану 

соціального захисту 
дитини

Допомога у отриманні 
виплат на дитину

Направлення матеріалів 
до поліції для 

притягнення батьків до 
відповідальності

Проведення бесід з 
батьками та дітьми

Залучення дитини до 
гуртків, секцій

Ознайомлення батьків з 
відповідальністю за 

неналежне виконання 
своїх обов'язків

Розгляд на комісії з 
питань стану виконання 

батьківських захисту 
прав дитини обов’язків

Сприяння влаштуванню 
дитини до дитячого та 
навчального закладів

Сприяння покращенню 
стану здоров'я дитини 

Надання матеріальної 
допомоги від 

благодійних фондів

Допомога батькам у 
працевлаштуванні

Здійснення контролю за 
умовами проживання 

дитини

РОБОТА З РОДИНОЮ



Участь у судах

позбавлення батьківських прав; 
спори з житлом, право користування;
виселення сімей, іпотека;

Визначення порядку спілкування 
батьків з дитиною;
Визначення місця проживання дитини

2017 рік 

Питання, що розглядаються в судах

2354  

судових 

засідань

1448

розглянутих 

справ

2018 рік

2262

судових 

засідань

1419 

розглянутих 

справ

2306

судових 

засідань

1226 

розглянутих 

справ

2019 рік 2020 рік



Звернення громадян, які надійшли до 
служби 2018-2020 рр.
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Результати розгляду звернень, які надійшли до 

служби протягом 2018-2020 років

2018 рік 2019 рік 2020 рік 

478
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Кількість комісій з питань захисту прав дітей 
та вжиті заходи
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Позбавлення батьківських прав за позовом органу 
опіки за участю служби у справах дітей
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Виявлення дітей, 
які  залишились 

без батьківського 
піклування

Повідомлення 
громадян

Заклади охорони 
здоров’я

Відділи поліції

Заклади освіти

Центр соціальних 
служб

Розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт, 
дітей, позбавлених батьківського піклування 



Розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт, 

дітей, позбавлених батьківського піклування 

Виявлення дітей, 
які залишились 

без батьківського 
піклування

Надання статусу 
дітям 

Пошук сім'ї  для 
дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених 
батьківського 

піклування

Влаштування 
дітей до сімейних 
форм виховання

Надання 
консультативної 

допомоги з питань 
сімейних форм 

влаштування дітей 

Розгляд питань 
на комісіях з 

питань захисту 
прав дитини

Популяризація 
сімейних форм 

виховання шляхом 
виготовлення та 

розповсюдження 
соціальної реклами



ДІТИ-СИРОТИ, ДІТИ, ПОЗБАВЛЕНІ 

БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ
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ПІДСТАВИ ВЗЯТТЯ ДІТЕЙ, ЯКІ ЗАЛИШИЛИСЬ 

БЕЗ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ НА ОБЛІК

18

10 10

73

92

105

42 40
44

11

28

20

0

20

40

60

80

100

120

2018 2019 2020

покинуті діти батьки,позбавлені батьківських прав батьки померли інше



Усиновлення

Прийомна 
сім’я

Опіка, 
піклування 

Форми сімейного 

виховання

Опіка,

піклування

Прийомна 

сім'я 

Дитячий 

будинок 

сімейного типу

Усиновлення



ДІТИ В РІЗНИХ ФОРМАХ ВЛАШТУВАННЯ
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КІЛЬКІСТЬ ДІТЕЙ У ДЕРЖАВНИХ ЗАКЛАДАХ
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Кількість усиновлених дітей
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УСИНОВЛЕНІ ДІТИ, ЩО ПРОЖИВАЮТЬ У  ЗАПОРІЖЖІ ТА 

ПЕРЕБУВАЮТЬ НА КОНТРОЛІ У СЛУЖБІ (УПРАВЛІННІ)
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Міський центр 
допомоги

БФ «Милосердя і 
здоров’я

НАШІ ПАРТНЕРИ

Асоціація

прийомних сімей

Запорізької області





























Програма «ДІТИ ЗАПОРІЖЖЯ»

на 2019 – 2021 роки

2018 рік 

845,698

тис. грн 

2019 рік 

1617,077

тис. грн 

2020 рік 

1692,096

тис. грн 



На виконання Програми у 2020 році: 

57 (32) випускників шкіл 

отримали матеріальну 

допомогу на суму 2000 грн. 

для придбання одягу та взуття

351 (317) дітей отримало 

канцелярське приладдя та 

рюкзаки. З них 81 (75) 

першокласники отримали 

шкільні портфелі разом з 

канцелярським приладдям

91 (180) дітей-сиріт, 

позбавлених батьківського 

піклування отримали наручні 

годинники з нагоди отримання 

паспорту громадянина 

України

1073 (300) підоблікових дітей 

отримали солодкі подарунки 

з нагоди Дня Святого 

Миколая та новорічних свят













На виконання Програми у 2020 році: 

було проведено конкурс 

«Кращий опікун року»

56 опікунських 

сімей

49,171 тис. грн.

2018 рік

40 опікунських 

сімей

67,500 тис. грн.

2019 рік

40 опікунських, 

прийомних сімей, 

дитячих будинків 

сімейного типу

109,708 тис. грн.

2020 рік











3000 буклетів 

відповідального 

батьківства та 

розвитку сімейних форм 

виховання 

45 біг-бордів та 

сіті-лайтів з

популяризації сімейних 

форм виховання

Популяризація сімейних форм виховання, 

відповідального батьківства

3000 буклетів з 

популяризації

сімейних форм 

виховання

1000 брошур «Зроби 

дитину щасливою

Дорожня карта 

опікуна»







14 прийомних сімей – 33 дитини на вихованні                                                                                       

8 дитячих будинків сімейного типу – 65 дітей на вихованні

Сьогодні в Запоріжжі функціонує:



В Запоріжжі проведено триденну

Школу підтримки прийомних родин

Спільно з БФ «Карітас

Запоріжжя» на території 

готельного комплексу «Джаз» 

було проведено триденні тренінги 

та майстер-класи 

для 70 дітей разом з їх батьками-

вихователями





Для дітей була організована 

активна анімаційна програма, 

творчі майстер-класи, 

направлені на розкриття 

сімейних цінностей, виховання 

любові та поваги у родині



Заселення дитячого будинку сімейного типу Дмитрієвих в новий будинок за 

адресою: с. Тепличне, вул. Центральна, 7-б



Для завершення будівництва 
дитячого будинку сімейного 

типу було виділено субвенцію з 
державного бюджету





ПРОГРАМА «ДІТИ ЗАПОРІЖЖЯ»
ПІДТРИМКА ПРИЙОМНИХ СІМЕЙ ТА ДИТЯЧИХ БУДИНКІВ 

СІМЕЙНОГО ТИПУ

Надання 

одноразової 

допомоги 

новоствореній 

прийомній 

сім'ї 

Надання 

одноразової 

допомоги 

новоствореному 

дитячому 

будинку 

сімейного типу

Надання 

одноразової 

адресної допомоги 

(раз на рік) на 

кожну дитину-

вихованця у 

прийомних сім‘ях

20,000 тис. 

грн.

5,000 тис. грн. на 

1 дитину

Надання 

одноразової 

допомоги на 

кожну 

нововлаштовану

дитину

5,000 тис. грн. 
50,000 тис.грн.

Надання 

щомісячної 

допомоги на 

кожну дитину-

вихованця в 

дитячих 

будинках 

сімейного типу

500 грн. на 1 

дитину щомісяця



Соціальна квартира (осіб з 

числа дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського 

піклування, дітей (далі - особи) 

віком від 18 до 23 років, 

розрахована на 12 осіб. 

Відділення для матерів з 

дітьми, жінок, які постраждали 

внаслідок насильства, 

розраховане на 9 сімей (27 осіб)

КЗ «Центр соціальної підтримки дітей та сімей 
«Затишна домівка»



За 2020 рік в Центрі перебувало 24 родини (58 осіб), з них  34 – дітей

• Оформлення розлучень, аліментів, обмежувальних

приписів, соціальних виплат - 8

• Оформлення документів (ID-картки, ІНН, свідоцтва

про народження, реєстрація місць проживання,

декларації з лікарями) - 22

• Влаштування до навчальних закладів та ДНЗ - 15

• Працевлаштування - 3

• Допомога в отримані житла та його ремонті та

облаштуванні - 5

Були надані наступні послуги:





За 2020 рік надано послуги 12  особам з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування

Були надані наступні послуги:

• підготовка до участі у зно – 2 особи

• підготовка в оформленні документів та

вступу до внз – 2 особи;

• встановлення на облік по вагітності – 1

особа;

• офіційне працевлаштування – 3 особи;

• допомога в оформленні реєстрації за місцем

проживання – 1 особа;

• допомога в оформлені права власності на

житло – 1 особа;

• відновлення id-карти – 1 особа;

• стипендія на навчання – 2 особи;

• оформлення документів на отримання

адресної допомоги як внутрішньо

переміщеній особі – 1 особа.











4 дитячих будинки сімейного типу

(40 дітей)

Відділення термінового влаштування 

дітей КЗ ЦСПДС «Затишна домівка»

(30 дітей від 2 до18 років)

Пр. Інженера Преображенського, 3

Комплекс дитячих будинків сімейного типу та 

відділення КЗ ЦСПДС «Затишна домівка»



ІІ поверх – для дітей віком від 6 до 

18 років:

-кімната відпочинку;;

-навчальна кімната (комп'ютерна 

зала, підготовка д/з);

-тренінгова кімната;

- кімната для індивідуальних 

занять з логопедом

І поверх – для дітей віком від 2 

до 5 років  та дітей з 

інвалідністю:

-харчоблок;

-медичний блок (мед.кабінет, 

маніпуляційна);

-гостьова

Відділення термінового влаштування дітей Центру 

соціальної підтримки дітей та сімей «Затишна домівка»

призначене для тимчасового проживання та соціального захисту дітей, які перебувають у 

складних життєвих обставинах, віком від 2 до 18 років, зокрема дітей, які проживають у сім’ях, 

де батьки або особи, які їх замінюють, ухиляються від виконання батьківських обов’язків, 

самовільно залишили місце проживання; постраждали від жорстокого поводження з ними, 

вилучені із середовища, в якому існувала загроза їх життю і здоров’ю, знайдені, підкинуті

Розраховано на 30 дітей

Бюджетування = 3 318,466 тис. грн.



Завдяки Програмі «Діти Запоріжжя» вже виготовлено проектно-кошторисну
документацію на суму 196,498 тис. грн.











Службі (управлінню) у справах дітей 

Запорізької міської ради – 10 років!

Дякуємо за увагу!


