
Служба у справах дітей Вінницької обласної 

державної адміністрації

Окремі аспекти 

профілактики соціального 

сирітства, дитячої 

бездоглядності та 

безпритульності на 

території області у 

поточному періоді 2020 

року

Доповідач: Довгополюк Наталія

Василівна – головний спеціаліст сектору

профілактики дитячої бездоглядності

служби у справах дітей Вінницької обласної

державної адміністрації



кількість опитуваних 
дітей – близько 1700

вік дітей, що приймали 
участь в опитуванні – від 
14 до 17 років

Моніторинг серед дитячого населення 
області



4%

30%

66%
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іноді
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постйно

ніколи

іноді



5%

51%

44%

Чи вживають Ваші батьки ненормативну 
лексіку у Вашій присутності

постйно

ніколи

іноді
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Чи відчуваєте Ви довіру до батьків

так
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не знаю
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Чи є у Вашій родині сімейні традиції

так

ні
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питання



57%

41%

2%

Чи є у Вас кумир, або відома особа, з якої ви берете 
приклад

так

ні

не розумію питання
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Окремі показники роботи служб у справах дітей щодо 
профілактики дитячої бездоглядності



Окремі показники роботи служб у справах дітей у напрямку профілактики 
дитячих правопорушень
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Окремі показники роботи служб у справах дітей з профілактики алкоголізму, 
наркоманії в дитячому середовищі
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Окремі результати проведення профілактичних заходів «Діти 
вулиці», «Вокзал», «Нічне місто», тощо
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Робота з сім’ями під час профілактичних заходів
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Влаштування дітей, вилучених під час проведення профілактичних 
заходів
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Результати проведення профілактичних заходів «Діти вулиці», «Нічне місто», 

«Вокзал», «Неблагополучна сім’я» упродовж 1 кварталу 2020 року

Адміністративно-територіальна

одиниця

Проведено 

рейдів

Виявлено

всього дітей

Всього

вилучено

дітей

В т.ч. з сім’ї

Обстежено

сімей, які

відносяться

до категорії

ризику

Попереджено

батьків про

притягнення до

відповідальності

Вінницька область 
248 37 11 9 533 205

1. м.Вінниця 6 9 0 0 28 29

2. м.Жмеринка 35 0 0 0 66 0

3. м.Козятин 5 0 0 0 5 3

4. м.Ладижин 6 0 0 0 9 0

5. м.Могилів-Подільський 10 0 0 0 8 8

6. м.Хмільник 4 1 1 0 43 0

7. Барський район 17 0 0 0 15 0

8. Бершадський район 3 5 4 3 6 2

9. Вінницький район 0 0 0 0 0 0

10. Гайсинський район 3 0 0 0 8 8

11. Жмеринський район 5 7 5 5 17 3

12. Іллінецький район 3 0 0 0 3 0

13. Козятинський район 10 0 0 0 0 0

14. Калинівський район 1 2 0 0 1 1

15. Крижопільський район 12 0 0 0 43 14

16. Липовецький район 15 1 1 1 38 30

17. Літинський район 12 5 0 0 25 6



Результати проведення профілактичних заходів «Діти вулиці», «Нічне місто», «Вокзал», 

«Неблагополучна сім’я» упродовж 1 кварталу 2020 року

Адміністративно-територіальна

одиниця

Проведено 

рейдів

Виявлено

всього дітей

Всього

вилучено

дітей

В т.ч. з сім’ї

Обстежено

сімей, які

відносяться

до категорії

ризику

Попереджено

батьків про

притягнення до

відповідальності

Вінницька область 248 37 11 9 533 205

18. Могилів-Подільський район 2 0 0 0 3 0

19. Мурованокуриловецький р. 1 0 0 0 3 1

20. Немирівський район 4 0 0 0 6 6

21. Оратівський район 3 0 0 0 5 5

22. Піщанський район 18 0 0 0 40 11

23. Погребищенський район 9 2 0 0 38 12

24. Теплицький район 4 0 0 0 1 0

25. Тиврівський район 10 0 0 0 10 7

26. Томашпільський район 7 5 0 0 4 3

27. Тростянецький район 2 0 0 0 0 0

28. Тульчинський район 18 0 0 0 23 35

29. Хмільницький район 6 0 0 0 42 5

30. Чернівецький район 6 0 0 0 7 0

31. Чечельницький район 3 0 0 0 15 15

32. Шаргородський район 8 0 0 0 21 1

33. Ямпільський район 0 0 0 0 0 0



Характеристика  сімей, в яких виховуються діти, які перебували у 
складних життєвих обставинах згідно обліку служб у справах дітей
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Характеристика взяття дітей на облік згідно підстав складних
життєвих обставин
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Характеристика перебування дітей у складних життєвих обставинах
згідно обліку служб у справах дітей
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виховання дитини

у зв’язку із  жорстоким 
поводженням з дитиною або 
загрози його вчинення

у зв'язку із систематичним 
самовільним залишенням 
дитиною місця постійного 
проживання

у зв'язку із залученням дітей до 
найгірших форм дитячої праці



Динаміка взяття дітей на облік службами у справах дітей з підстав

складних життєвих обставин
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Співставлення взяття та зняття дітей на облік службами у справах дітей з 

підстав складних життєвих обставин
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Аналіз зняття дітей з облік службу справах дітей згідно підстав складних

життєвих обставин
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Досягнення дитиною 
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припинення підстав 
узяття дитини на облік

інші причини
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Взаємодія служб у справах дітей з 
територіальними підрозділами

Головного управління Національної
поліції у Вінницькій області



Інформація щодо 
охоплення обліком дітей, 
що перебувають у СЖО у 
зв’язку із проживанням в 

сім’ї, у якій батьки або 
особи, які їх замінюють, 

ухиляються від виконання 
своїх обов’язків з виховання 
дитини, у 1 кварталі 2020 

року

№ 
з/п

Район/місто

Кількість дітей, взятих на облік службами 
у справах дітей, як таких, що перебувають 
у складних життєвих обставинах, у зв’язку 
із проживанням в сім'ї, у якій батьки або 
особи, які їх замінюють, ухиляються від 
виконання своїх обов'язків з виховання 

дитини

Вінницька область 88

1. м. Вінниця 13

2. м. Жмеринка 0

3. м. Козятин 0

4. м. Ладижин 0

5. м. Могилів-Подільський 0

6. м. Хмільник 1

7. Барський 5

8. Бершадський 4

9. Вінницький 0

10. Гайсинський 0

11. Жмеринський 0

12. Іллінецький 6

13. Калинівський 1

14. Козятинський 0

15. Крижопільський 8

16. Липовецький 0

17. Літинський 5

За інформацією управління 
превентивної діяльності ГУНП 
у Вінницькій області упродовж 
січня-березня 2020 року 488 
батьків або осіб, які їх
замінюють, було притягнуто до 
адміністративної
відповідальності відповідно до 
ст. 184 КУпАП за невиконання
батьківських обов’язків щодо
виховання дітей.



Інформація щодо 
охоплення обліком дітей, 
що перебувають у СЖО у 
зв’язку із проживанням в 

сім’ї, у якій батьки або 
особи, які їх замінюють, 

ухиляються від виконання 
своїх обов’язків з виховання 
дитини, у 1 кварталі 2020 

року

За інформацією управління 
превентивної діяльності ГУНП 
у Вінницькій області упродовж 
січня-березня 2020 року 488 
батьків або осіб, які їх
замінюють, було притягнуто до 
адміністративної
відповідальності відповідно до 
ст. 184 КУпАП за невиконання
батьківських обов’язків щодо
виховання дітей.

№ 
з/п

Район/місто

Кількість дітей, взятих на облік службами 
у справах дітей, як таких, що 

перебувають у складних життєвих 
обставинах, у зв’язку із проживанням в 

сім'ї, у якій батьки або особи, які їх 
замінюють, ухиляються від виконання 
своїх обов'язків з виховання дитини

Вінницька область 88

18. Могилів-Подільський 3

19. Муркуриловецький 0

20. Немирівський 0

21. Оратівський 3

22. Піщанський 3

23. Погребищенський 0

24. Теплицький 0

25. Тиврівський 3

26. Томашпільський 0

27. Тростянецький 5

28. Тульчинський 5

29. Хмільницький 15

30. Чернівецький 0

31. Чечельницький 0

32. Шаргородський 2

33. Ямпільський 6



Інформація про взаємодію з територіальними підрозділами ГУНП у 
Вінницькій області під час організації та проведення профілактичних заходів

(рейдів) за 3 місяці 2020 року
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Кількість проведених рейдів

Кількість рейдів, в яких 
прийнято участь 
працівниками 
територіальних підрозділів 
ГУНП у Вінницькій області

Кількість виявлених 
порушень правил торгівлі 
спиртними напоями та 
тютюновими виробами



Інформація про взаємодію з територіальними підрозділами ГУНП у Вінницькій області
відповідно до статті 5 Закону України «Про органи і служби у справах дітей та 

спеціальні установи для дітей» за 3 місяці 2020 року
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Інформація про дітей, щодо яких надійшли повідомлення від територіальних
підрозділів ГУНП у Вінницькій області відповідно до статті 5 Закону України «Про 
органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей» за 3 місяці 2020 

року
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Інформація про дітей, щодо яких надійшли повідомлення від територіальних
підрозділів ГУНП у Вінницькій області відповідно до статті 5 Закону України «Про 
органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей» за 3 місяці 2020 

року
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Інформація про дітей, які потерпіли від жорстокого поводження з ними, щодо яких
надійшли повідомлення від територіальних підрозділів ГУНП у Вінницькій області

відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» 
протягом 3 місяців 2020 року
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Інформація про дітей, які потерпіли від жорстокого поводження з ними, щодо яких
надійшли повідомлення від територіальних підрозділів ГУНП у Вінницькій області

відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» 
протягом 3 місяців 2020 року
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Рекомендації щодо складання плану-графіку взаємообміну інформацією з 
питань попередження дитячої бездоглядності та безпритульності на 2020 

рік (на прикладі окремих фрагментів відповідного плану-графіку служби у 
справах дітей обласної державної адміністрації)
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Виконавец

ь

інформації

Зміст, періодичність та адресати інформації

Служба у 

справах 

дітей
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року
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Про деякі заходи захисту прав та інтересів 
дітей в умовах запровадження карантину



Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо заходів 
захисту, надання контактної інформації серед сімей, які 

перебувають в складних життєвих обставинах
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Здійснення контролю за умовами утримання та виховання дітей 
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Здійснення контролю за умовами утримання та виховання дітей 
шляхом відвідування
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Надання допомоги щодо забезпечення базових потреб дітей
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Виявлення дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах
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ПОРЯДОК ВЕДЕННЯ СЛУЖБАМИ У СПРАВАХ 

ДІТЕЙОБЛІКУ ДІТЕЙ, ЯКІ ПЕРЕБУВАЮТЬ У 

СКЛАДНИХ ЖИТТЄВИХ ОБСТАВИНАХ



1. Служби у справах дітей за місцем проживання (перебування) батьків дитини або одного з 

них, з ким проживає дитина, а в разі самовільного залишення дитиною місця постійного 

проживання (перебування) –за місцем її постійного проживання (перебування), за місцем 

проживання (перебування) дитини, якщо вона має статус сироти, або дитини, позбавленої 

батьківського піклування, здійснюють облік дітей, які перебувають у складних 

життєвих обставинах.

2. Підставами для взяття дитини на облік дітей, які перебувають у складних

життєвих обставинах, є:

- проживання в сім’ї, у якій батьки або особи, які їх замінюють, ухиляються від виконання своїх

обов’язків з виховання дитини;

- скоєння фізичного, психологічного, сексуального, економічного насильства над дитиною,

жорстоке поводження з нею або загроза його вчинення;

- залучення дитини до найгірших форм дитячої праці;

- систематичне самовільне залишення дитиною місця постійного проживання;

- переміщення дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, з тимчасово

окупованої території або району проведення антитерористичної операції.

Складні життєві обставини дитини можуть включати одну, декілька або всі

перелічені у цьому пункті підстави, які повинні обов’язково враховуватись при здійсненні

її соціального захисту та соціальної роботи з нею. При цьому при взятті дитини на облік

повинна бути визначена домінуюча підстава (підстава, яка мала найбільший негативний вплив

на стан її здоров’я та розвитку).



3. Виявлення дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, може

здійснюватись:

- шляхом безпосереднього звернення дитини або її законного представника до служби у

справах дітей чи до інших суб’єктів соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю;

- шляхом отримання повідомлень від суб’єктів соціальної роботи з сім’ями, дітьми та

молоддю;

- за зверненням громадян.

4. Отримана інформація про дитину, яка перебуває у складних життєвих обставинах,

та достовірність підстав для взяття її на облік, за винятком документально

засвідчених відомостей, які надійшли від органів внутрішніх справ, територіальних

органів Державної пенітенціарної служби України, прокуратури та судів,

перевіряються відповідною службою у справах дітей.



Перевірка інформації шляхом:

1) обстеження умов

проживання дитини

• для обстеження умов

проживання дитини служба у

справах дітей протягом трьох

робочих днів залучає центр

соціальних служб для сім’ї,

дітей та молоді

• а в разі скоєння фізичного,

психологічного,

сексуального, економічного

насильства над дитиною,

жорстокого поводження з

нею або існування реальної

загрози його вчинення –

невідкладно (протягом доби),

для здійснення екстреного

втручання в ситуацію.

2) звернення до

Мінсоцполітики

для отримання інформації про

дитину-сироту або дитину,

позбавлену батьківського

піклування, переміщену з

тимчасово окупованої

території або району

проведення антитерористичної

операції, розміщеної у єдиній

електронній системі обліку

дітей-сиріт, дітей, позбавлених

батьківського піклування,

дітей, які опинились у

складних життєвих обставинах

та осіб, які бажають взяти їх

на виховання;

3) збору додаткової 

інформації (за необхідності) із 

зверненням до:

• органів внутрішніх справ (у 

разі скоєння фізичного, 

психологічного, сексуального, 

економічного насильства над 

дитиною, жорстокого 

поводження з нею або 

існування реальної загрози 

його вчинення інформування 

даного органу протягом одного 

робочого дня є обов’язковим);

• органів освіти і науки, охорони 

здоров’я, соціального захисту 

населення, територіальних 

органів Державної 

пенітенціарної служби 

України;

• інших структурних 

• підрозділів місцевих органів 

виконавчої влади та органів 

місцевого самоврядування, 

громадських організацій, 

житлово-експлуатаційних 

управлінь тощо



Уся зібрана службою у справах дітей інформація в подальшому

враховується при підготовці індивідуального плану соціального захисту

дитини, яка перебуває у складних життєвих обставинах, дитини-

сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, та повинна

включати відомості про:

- дитину, її батьків, осіб, які їх замінюють (наявність постійного заробітку 

(доходу), характеристики з місця роботи тощо), або заклад для дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування, в якому дитина виховується;

- умови життєдіяльності дитини (стан здоров’я та розвитку дитини, задоволення її 

основних потреб, її освітній рівень, характеристики дитини з навчального 

закладу);

- причини та фактори, які обумовили виникнення складних життєвих обставин 

дитини;

- засоби та можливості батьків/осіб, які їх замінюють, або одного з них для 

подолання складних життєвих обставин дитини.



5. Наказ про взяття дитини на облік дітей, які перебувають у складних 

життєвих обставинах, (видається службою у справах дітей у разі 

підтвердження інформації про дитину, яка підлягає обліку):

Інформація про дитину, яка перебуває у складних життєвих обставинах, вноситься до 

Журналу обліку дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, та Єдиного 

електронного банку даних дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, 

шляхом заповнення електронної обліково-статистичної картки дитини.

• - протягом місяця після виявлення 

дитини, яка перебуває у складних 

життєвих обставинах, з підстав: 

• проживання в сім’ї, у якій батьки або 

особи, які їх замінюють, ухиляються від 

виконання своїх обов’язків з виховання 

дитини; 

• систематичного самовільного 

залишення дитиною місця постійного 

проживання; 

• переміщення дитини-сироти або 

дитини, позбавленої батьківського 

піклування, з тимчасово окупованої 

території або району проведення 

антитерористичної операції;

• -протягом семи робочих днів після 

виявлення дитини, яка перебуває у 

складних життєвих обставинах, з 

підстав: 

• скоєння фізичного, психологічного, 

сексуального, економічного насильства 

над дитиною, жорстокого поводження з 

нею або загрози його вчинення; 

• залучення дитини до найгірших форм 

дитячої праці.



6. На паперовому носії інформації видруковується дублікат електронної 

обліково-статистичної картки дитини із зазначенням дати виготовлення 

(підписується оператором єдиного банку даних, засвідчується підписом керівника 

та скріплюється печаткою служби у справах дітей). 

Інформація про дитину та джерела інформування стосовно дітей, які підлягають 

обліку, є конфіденційними.

7. До обліково-статистичної картки дитини додаються: 

- копії усіх наявних документів, що стосуються даної дитини,

- акти обстеження умов проживання за формою, наведеною у додатку 9 до Порядку

провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав

дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року

№866,

- індивідуальний план соціального захисту дитини, яка перебуває у складних життєвих

обставинах, дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування (готується і

затверджується відповідно до пункту 4 Типового положення про комісію з питань

захисту прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24

вересня 2008 року № 866) - повинен відображати усі завдання і заходи стосовно

соціального захисту дитини, яка перебуває у складних життєвих обставинах, та

здійснення соціальної роботи з нею, її сім’єю.

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/866-2008-%D0%BF/paran377#n377
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/866-2008-%D0%BF/paran385#n385


8. Інформація про взяття на облік дитини, яка перебуває у складних

життєвих обставинах, протягом трьох робочих днів передається в центр

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді для надання соціальних послуг

дитині, здійснення соціального супроводу сім’ї, в якій вона виховується (у

разі наявності).

9. У 10-денний строк після отримання інформації про зміну місця

проживання (перебування) дитини, яка перебуває на обліку, її батьків

або одного з них, з ким проживає дитина, служба у справах дітей, яка взяла

дитину на облік, надсилає повідомлення до служби у справах дітей за

новим місцем проживання (перебування), до якого додається копія

індивідуального плану соціального захисту дитини, яка перебуває у

складних життєвих обставинах, дитини-сироти, дитини, позбавленої

батьківського піклування, для врахування потреб дитини при складанні

нового індивідуального плану соціального захисту дитини або черговому

його перегляді.



10. Зняття дитини з обліку дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах,

здійснюється наказом служби у справах дітей за умови:

 зміни місця проживання та взяття на облік за новим місцем проживання;

 припинення підстав узяття дитини на облік, що може бути підтверджено:

 актом обстеження умов проживання дитини; інформацією про результати надання

соціальних послуг дитині, оцінки її потреб та здійснення соціального супроводу її сім’ї;

 відомостями від органів та закладів освіти і науки, охорони здоров’я, соціального захисту

населення, органів внутрішніх справ, інших структурних підрозділів місцевих органів

виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, громадських організацій, житлово-

експлуатаційних управлінь, які засвідчують позитивну динаміку подолання складних

життєвих обставин;

 досягнення дитиною повноліття;

 набуття дитиною повної цивільної дієздатності;

 смерті дитини, яка перебувала на обліку.

Після зняття дитини з обліку до її обліково-статистичної картки вноситься відповідний

запис.

Документи дитини після зняття з обліку зберігаються до досягнення нею повноліття в

окремому файлі у папці справ дітей, знятих з обліку. Після завершення цього строку

документи знищуються, про що складається відповідний акт довільної форми, який

затверджується начальником служби у справах дітей або його заступником.

У разі виникнення підстав для поновлення дитини на обліку дітей, які перебувають у

складних життєвих обставинах, обліково-статистична картка дитини поновлюється, про що в

Журналі обліку дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, робиться відповідний

запис.

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0216-14#n66


«Найкращий спосіб зробити дітей хорошими
– зробити їх щасливими»

О. Уайльд 



Д Я К У Є М О 
ЗА УВАГУ! 

СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ 
ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ


