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Звіт про виконання в 2021 році комплексної
Програми підтримки сім’ї та забезпечення прав дітей

„Щаслива родина – успішна країна“

Відповідно до рішення Березанської міської ради від 22.12.2020
№ 59-05-VIII затверджена комплексна Програма підтримки сім’ї та забезпечення
прав дітей „Щаслива родина – успішна країна“ до 2025 року (далі Програма),  яка
включає заходи щодо забезпечення превентивної роботи та підтримки сімей з
дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах; забезпечення
влаштування кожної дитини, яка залишилася без піклування батьків, переважно до
сімейних форм виховання; забезпечення соціальної адаптації та реінтеграції
вихованців інтернатних закладів; впровадження ефективної системи
спеціалізованих соціальних послуг для дітей - сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування; надання дітям пільгових категорій послуг з
оздоровлення і відпочинку; профілактики домашнього насильства; протидії
торгівлі людьми; забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;
сприяння демографічному розвитку.

У ході виконання заходів Програми в Березанській міській територіальній
громаді створені умови для утвердження в суспільстві сімейних цінностей,
виховання відповідального батьківства, запобігання сімейним негараздам,
домашньому насильству та соціальному сирітству; організації безпечного
оздоровлення та змістовного відпочинку дітей. Забезпечено комплексну підтримку
сімей та дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки; всебічно
забезпечуються Конституційні права та законні інтереси дітей-сиріт, дітей,
позбавлених батьківського піклування, та дітей, які залишились без піклування
батьків. Здійснено заходи для побудови цілісної системи протидії торгівлі людьми,
забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, сприяння
демографічному розвитку.

Служба у справах дітей Березанської міської ради (далі - Служба) координує
та контролює хід виконання Програми. Заходи Програми також реалізуються
структурними підрозділами міськвиконкому, іншими підприємствами, установами
та організаціями незалежно від форми власності.

Найважливіші завдання, виконані у звітному періоді

1. Підтримка сімей та популяризація сімейних цінностей

З метою забезпечення оптимального функціонування цілісної системи з
соціальної підтримки сімей та сприяння створенню умов для повної реалізації
сім’ями свого потенціалу, підвищення престижу сім’ї, утвердження пріоритетності



сімейних цінностей, ролі батьків у вихованні дітей у Березанській міській
територіальній громаді проводиться відповідна робота.

Для сприяння реалізації державної політики у сфері соціального захисту,
соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, зокрема, дітям-сиротам
та дітям, позбавленим батьківського піклування, дітям, які перебувають у
складних життєвих обставинах, з питань оздоровлення та відпочинку дітей у
Березанській міській територіальній громаді створена і працює Координаційна
рада з питань охорони дитинства та підтримки сім’ї при виконавчому комітеті
Березанської міської ради, на засіданнях якої розглядаються питання щодо
соціально-правового захисту дітей та сімей, в тому числі багатодітних сімей, сімей
учасників антитерористичної операції/Операції Об'єднаних сил, внутрішньо
переміщених тощо, виносяться зауваження щодо проведеної роботи та
формуються пропозиції щодо подальшої роботи. З метою соціального захисту
дітей, сімей з дітьми та свідомого ставлення батьків до виконання своїх обов'язків
при виконавчому комітеті Березанської міської ради працює комісія з питань
захисту прав дитини, на засіданнях якої постійно розглядаються питання щодо
участі батьків у вихованні дітей, соціального захисту дітей та сімей з дітьми.

У 2021 році відбулося 4 засідання Координаційної ради з питань охорони
дитинства та підтримки сім’ї й 26 засідань комісії з питань захисту прав дитини, на
яких було розглянуто 84 питання (у 2020 – 24 засідання комісії та розглянуто 111
питань). За поданнями Служби та висновками комісії з питань захисту прав
дитини у 2021 році ухвалено 55 рішень виконкому (у 2020 – 51 рішення).

Протягом 2021 року надавалися різні види допомоги сім’ям з дітьми,
вразливим сім’ям, які перебувають на обліку або під соціальним супроводом
Березанського міського центру соціальних служб виконавчого комітету
Березанської міської ради (далі - Центр соціальних служб).

Багатодітні родини отримують державну соціальну допомогу в управлінні
соціального захисту населення та праці виконавчого комітету Березанської міської
ради та мають право на пільги, передбачені законом.

Управлінням соціального захисту населення та праці виконавчого комітету
Березанської міської ради видаються посвідчення батьків багатодітної сім’ї та
дітей з багатодітної сім’ї. Протягом 2021 року було видано 23 посвідчення батьків
та 59 - дитини з багатодітної сім’ї. Також ведеться Єдиний державний
автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги. Станом на 01.01.2022
зареєстровано 143 багатодітні сім’ї, в них 490 дітей.

З метою реалізації заходів Програми, інформація щодо призначення всіх
видів державної соціальної допомоги сім’ям, надання пільг та виплат багатодітним
сім’ям висвітлювалася на офіційному сайті Березанської міської ради, в
соціальних мережах, газеті „Березанська громада“.

Забезпечено проведення інформаційних заходів щодо сімейних цінностей та
свідомого ставлення батьків до виконання своїх обов’язків. Так, спеціалістами
Служби та фахівцями Центру соціальних служб в ході роботи з сім’ями, які
перебувають у складних життєвих обставинах,  постійно проводяться бесіди щодо
сімейних цінностей та свідомого ставлення  батьків до виконання батьківських
обов’язків. Інформаційно-просвітницька робота проводиться також серед дітей



середнього та старшого шкільного віку та спрямована на підготовку до сімейного
життя і формування навичок відповідального батьківства.

 З метою розв’язання проблем функціонування сім’ї та підвищення правової
культури сімей, підтримки національних сімейних традицій, формування
відповідального батьківства та материнства, а також популяризації позитивного
досвіду сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, в громаді проводились виховні, культмасові та інформаційні заходи з
нагоди Всесвітнього дня батька, Дня сім’ї, Дня родини, Дня матері.

 Протягом звітного періоду проводилась профілактична робота з сім’ями, які
належать до ромської національної меншини з метою запобігати виникненню
складних життєвих обставин, а саме: бесіди з метою формування свідомого
батьківства, запобіганню насильства в сім’ї, наркоманії, тютюнопаління,
алкоголізму та жорстокого поводження з дітьми, належного виховання дітей в
багатодітній сім’ї, збереження прав дітей ромської національності, недопущення
вчинення протиправної діяльності. Також надавалися детальні рекомендації щодо
стимулювання ромської громади на отримання освіти та працевлаштування.
Спеціалісти Служби сприяють формуванню у ромів уявлень про належні житлово-
побутові умови проживання: дотримання санітарно-гігієнічних норм,
проходження медичних оглядів та обстежень, наведення та підтримки порядку в
будинку, проживання лише членів однієї родини, відповідального ставлення до
побутових предметів тощо.

Службою спільно з Центром соціальних служб постійно проводиться робота,
направлена на раннє виявлення сімей з дітьми, які перебувають у складних
життєвих обставинах. Однією із форм роботи є проведення бесід з батьками щодо
сімейних цінностей та свідомого ставлення  до виконання батьківських обов’язків.

Протягом звітного періоду Центром соціальних служб як за результатами
повідомлень/само звернень, так і в результаті проведення рейдів, виявлено
97 сімей (з них 2 сім’ї ромської національності), в яких є ризик потрапляння в
складні життєві обставини.

У Центрі соціальних служб забезпечено діяльність фахівців із соціальної
роботи для виявлення, оцінки потреб, надання соціальних послуг та здійснення
соціального супроводу сімей з дітьми, які опинились у складних життєвих
обставинах (штатна чисельність Центру соціальних служб – 5.5 одиниць).

Протягом 2021 року до Центру соціальних служб надійшло 1205 повідомлень,
згідно з якими здійснено оцінки потреб 106 сімей, у 43 сім’ях виявлені складні
життєві обставини. 388 сімей було охоплено соціальними послугами, з них
156 сімей, роботу з якими продовжено з попереднього року. Послугою соціального
супроводу охоплено 48 сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах.
За звітний період завершено роботу та знято з соціального супроводу 22 сім’ї, з
них 20 сімей – у зв’язку з мінімізацією складних життєвих обставин, 1 - у зв’язку
зі зміною місця проживання, 1 – без досягнення позитивного результату.

Протягом 2021 року, за результатами повідомлень Служби, фахівцями
Центру соціальних служб проводилася робота з 4 особами з-поміж дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування, а також з внутрішньопереміщеними
особами, сім’ями та дітьми. В 3 сім’ях було здійснено оцінку потреб, за



результатами якої складні життєві обставини підтвердилися у 2 сім’ях, де
проживає 9 дітей.

Діти із сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, постійно
залучалися  до позаурочної, позашкільної роботи, участі у тематичних конкурсах,
спортивних змаганнях, гуртках тощо. Діти займаються в спортивних секціях з
шахів, легкої атлетики, футболу, волейболу, тенісу та на безоплатній основі
займаються в спортивних клубах з таеквондо, айкідо, футболу, боксу, художньої
гімнастики. Вони беруть активну участь в міських, районних, обласних
фізкультурно-спортивних заходах. Фахівці із соціальної роботи постійно
інформують сім’ї, з якими працюють,  про функціонування на території громади
безплатних  гуртків, спортивних секцій з метою залучення до них дітей із сімей,
які перебувають у складних життєвих обставинах.

2. Забезпечення конституційних прав та законних інтересів дітей

З метою раннього виявлення дітей, які перебувають у складних життєвих
обставинах, своєчасного вилучення їх з небезпечного середовища, надання їм
реабілітаційної допомоги, виявлення осіб, які втягують неповнолітніх у злочинну
діяльність, профілактики негативних проявів серед дітей, запобігання
безпритульності та бродяжництву, в громаді, відповідно до розпорядження
виконувача обов’язки міського голови від 12.02.2021 № 15 „Про затвердження
плану заходів“ затверджено План заходів щодо запобігання вчиненню дітьми
правопорушень на 2021 рік.

Постійно здійснюється контроль за умовами проживання дітей, які
перебувають у складних життєвих обставинах, температурним режимом їхніх
помешкань,  наявністю у дітей належних побутових, санітарних умов, місць для
відпочинку, приготування уроків, необхідного сезонного одягу, харчування.
Протягом 2021 року було проведено 23 оперативно-профілактичних заходи
(рейди) у населених пунктах громади з метою своєчасного виявлення дітей, які
перебувають у складних життєвих обставинах, та контролю за станом їх
утримання і виховання, складено 119 актів обстеження умов проживання. З
неповнолітніми та їхніми батьками проводяться профілактично-роз’яснювальні
бесіди щодо адміністративної відповідальності за скоєні правопорушення за
невиконання батьківських обов’язків.

Систематично проводяться оперативно-профілактичні заходи (рейди)
„Канікули“, „Діти вулиці“, „Вокзал“, перевірка місць масового відпочинку
підлітків з метою своєчасного виявлення бездоглядних та безпритульних дітей,
дітей, схильних до правопорушень. Так, протягом 2021 року було проведено 10
таких рейдів по м. Березань та селам громади.

Службою спільно з управлінням соціального захисту населення та праці
виконавчого комітету Березанської міської ради систематично проводяться
перевірки щодо дотримання законодавства про працю дітей на підприємствах, в
установах та організаціях незалежно від форми власності.

Працівниками Служби спільно з Центром соціальних служб, навчальними
закладами громади, підрозділами поліції з метою підвищення рівня обізнаності
дітей шкільного віку з правових питань проводяться профілактичні та
роз’яснювальні бесіди щодо поліпшення ситуації по профілактиці правопорушень,



бродяжництва, наркоманії, алкоголізму, тютюнопаління у середовищі
неповнолітніх.

Учні, схильні до правопорушень, максимально  залучаються до участі в
предметних гуртках, гуртках позакласної діяльності, спортивних секціях. Діти
тренуються в спортивних секціях з футболу, волейболу, легкої атлетики, шахів  на
безоплатній основі, до їх послуг надаються користування тренажерами, біговими
доріжками. Учні беруть активну участь в міських, обласних спортивно-масових
заходах.

Першим відділом Броварського районного територіального центру
комплектування та соціальної підтримки СП було проведено військово-
професійну орієнтацію молоді та інформаційно-просвітницьку роботу щодо
національно-патріотичного виховання з учнями шкіл. Особовий склад залучався
до дитячо-юнацької військово-патріотичної гри  „Сокіл“ („Джура“), яка стала
засобом формування патріотичної свідомості у юнаків. До Дня Незалежності
України, Дня захисника та захисниць України, Дня Збройних сил України було
організовано зустрічі з учасниками АТО.

З метою підвищення правової культури дітей, розвитку їх мистецьких та
спортивних здібностей  в громаді були організовані святкування Великодня, Дня
захисту дітей, заходи до дня Святого Миколая, відзначення новорічних та
різдвяних свят, залучення дитячих колективів до участі у конкурсах  та інших
заходах. Так, Центром соціальних служб проведена благодійна акція до дня
Святого Миколая „Миколай про тебе не забуде“, завдяки небайдужим жителям
громади діти із сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, отримали
подарунки до свята. До Дня захисту дітей Березанською школою мистецтв було
проведено звітний концерт із залученням талановитої молоді громади, а для дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, Службою були придбані
іграшки та продуктові набори. Також у закладах культури проводились майстер-
класи, до участі в яких були залучені діти шкільного віку. До Дня захисту дітей,
Великодня, дня Святого Миколая для дітей проводилися спортивні заходи.

З метою популяризації сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, та формування позитивного іміджу
усиновителів, прийомних батьків та батьків-вихователів на офіційному сайті
громади та сторінках газети „Березанська громада“ розміщується інформація щодо
сімейних форм виховання для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування.

 Для участі в обласному новорічно-різдвяному заході група дітей, які
потребують особливої соціальної уваги та підтримки, перевозилася коштом
місцевого бюджету.

Забезпечується соціально-правовий захист дітей, переміщених із зони
антитерористичної операції, операції об’єднаних сил, дітей, які постраждали
внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Такі діти та їхні сім’ї охоплені
послугами Центру соціальних служб, користуються пільгами (безоплатне
оздоровлення/відпочинок, безоплатне харчування в закладах освіти, подарунки та
продуктові набори до свят). Протягом 2021 року на обліку Служби перебувала
31 дитина, яка має статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та
збройних конфліктів і зазнала психологічного насильства.



На території громади функціонує комунальний заклад „Інклюзивно-
ресурсний центр“ Березанської міської ради, де в І семестрі 2021-2022 навчального
року обслуговувалось 80 дітей. Фахівці закладу щоденно надають послуги дітям з
особливими освітніми потребами. З метою 100 % забезпечення здобувачів освіти
інклюзивною освітою у закладах загальної середньої освіти у 2021/2022
навчальному році продовжено функціонування мережі інклюзивних класів (груп).
Функціонує 19 класів у закладах загальної середньої освіти, 6 груп в закладах
дошкільної освіти Березанської міської ради, де створені належні умови для
надання освітніх послуг. Соціально-психологічні служби навчальних закладів
громади переглядають потреби дітей із сімей, які перебувають у складних
життєвих обставинах, та дітей з особливими освітніми потребами. Такі діти мають
можливість навчатися за обраною формою навчання (15 учнів за індивідуальною
формою навчання, 27 - за інклюзивною формою навчання).

В громаді функціонує патронатна сім’я Суржок Ю.Ф.  Протягом 2021 року
послугами патронату охоплено 4 дитини.

Особлива увага приділяється захисту житлових та майнових прав дітей,
зокрема дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 7 дітей, які
перебувають на первинному обліку дітей, які залишилися без батьківського
піклування, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, мають
житло на праві приватної власності та їхніх опікунів призначено також і опікунами
над майном підопічних. Ще 20 дітей мають житло на праві користування.

4 дитини житла не мають, але по досягненні 16-річного віку будуть
поставлені на квартирний облік при виконавчому комітеті Березанської міської
ради для забезпечення житлом. Впродовж звітного періоду 1 дитина-сирота
поставлена на квартирний облік при виконавчому комітеті Березанської міської
ради.

Виконавчим комітетом Березанської міської ради впродовж 2021 року
ухвалено 14 рішень, згідно з якими надавалися згоди на вчинення правочинів
щодо нерухомого майна, право власності або право користування яким мають
діти. Для здійснення контролю за виконанням майнових зобов’язань, батьки дітей
надають в Службу копії договорів, укладених згідно з рішеннями виконавчого
комітету (у 2020 – 10 рішень).

Службою ведеться Єдина інформаційно-аналітична система „Діти“. До
реєстру вводиться та поновлюється інформація про дітей-сиріт, дітей, позбавлених
батьківського піклування, та дітей, які перебувають у складних життєвих
обставинах, опікунів/піклувальників, прийомні сім’ї, дитячий будинок сімейного
типу.

3. Оздоровлення та відпочинок дітей

На виконання Закону України „Про оздоровлення та відпочинок дітей“
Службою проводилися організаційні заходи, спрямовані на забезпечення
належних умов оздоровлення та відпочинку дітей у 2021 році.

Так, затверджено комплексну Програму підтримки сім’ї та забезпечення прав
дітей „Щаслива родина – успішна країна“ до 2025 року, в якій передбачено заходи



щодо якісного оздоровлення дітей громади (рішення Березанської міської ради від
22.12.2020 № 59-05-VIII), ухвалено рішення виконавчого комітету Березанської
міської ради від 18.06.2021 № 123 „Про організацію і проведення оздоровлення та
відпочинку дітей Березанської міської територіальної громади у 2021 році“, яким
затверджено план заходів щодо організації та проведення оздоровлення та
відпочинку дітей у 2021 році та утворено міжвідомчий оперативний штаб із
координації проведення оздоровлення та відпочинку.

Службою вжито заходів, спрямованих на координацію дій всіх служб
громади щодо організації забезпечення відпочинку та оздоровлення дітей у 2021
році. В газеті „Березанська громада“, на офіційному сайті міста та соціальних
мережах оприлюднювалася інформація про дитячі оздоровчі заклади, надавалися
консультації з питань відпочинку дітей соціально незахищених категорій.

У 2021 році кількість дітей шкільного віку в Березанській міській
територіальній громаді складала 2677 дітей, з них дітей пільгових категорій –
1786. Заплановано оздоровлення 1031 дитину пільгової категорії, що складало
38,5% від загальної чисельності дітей шкільного віку (2677).

У зв’язку з обмеженнями та карантинними заходами, запровадженими з
метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної
хвороби COVID-19, у 2021 році пришкільні табори з денним перебуванням дітей
при навчальних закладах не працювали.

Протягом 2021 року було оздоровлено 156 дітей пільгових категорій (5,8%
від загальної чисельності дітей шкільного віку 2677), з них 118 дітей за бюджетні
кошти, а саме – 80 дітей за кошти громади, 34 дитини – по путівках, наданими
службою у справах дітей та сім’ї Київської обласної державної адміністрації та 4 –
по путівках лікарні, 38 дитини – за батьківські кошти.

З місцевого бюджету виділено 478 799 грн на відпочинок дітей пільгових
категорій (заплановано 400 000 грн), з них 368 899 грн на оплату путівок,
109 900 грн – на перевезення. У 2020 з місцевого бюджету виділено 315 000 грн на
відпочинок дітей пільгових категорій, з них 198 000 грн на оплату путівок,
117 000 грн – на перевезення.

Загалом у 2021 році діти відпочивали у таких закладах:
Позаміський заклад оздоровлення та відпочинку Громадської організації

„Миколаївська обласна організація Фізкультурно-спортивного Товариства
„Динамо“ України“ (м. Очаків Миколаївської області) - 50

 Товариство з обмеженою відповідальністю „Дитячий оздоровчо-лікувальний
пансіонат „Глобус“ (с. Приморське, Ізмаїльський р-н, Одеська обл.) - 30

ДПУ „МДЦ „Артек“ – 5
ДП „УДЦ „Молода Гвардія“ - 5
ДЗОВ „Зоряний“ - 2
ДОЗ „Рассвет“ - 10
оздоровчі заклади МОЗ – 4
ТОВ „Дитячий оздоровчий заклад санаторного типу „Чайка“ - 4
ТОВ „ЛАЯР СІТІ“ („Соколята“) - 8
Таким чином, оздоровленням та відпочинком забезпечено всього 156 дитини

шкільного віку, що становить 5,8 % від загальної кількості дітей шкільного віку
(2677 дітей): з них оздоровленням – 32 (20,5 % від загальної кількості



оздоровлених дітей міста шкільного віку, відпочинком – 124 (79,5 % від загальної
кількості оздоровлених дітей шкільного віку). Насамперед оздоровлені були діти,
які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, а саме:

діти – сироти та діти, позбавлені батьківського піклування – 25;
діти загиблих учасників АТО – 1;
діти з інвалідністю – 7;
діти, які взяті на облік Служби як такі, що перебувають у складних життєвих

обставинах – 17;
рідна дитина батьків-вихователів ДБСТ – 1;
діти з багатодітних і малозабезпечених сімей - 55;
діти, що перебувають на диспансерному обліку – 34;
діти учасників АТО – 9;
діти, які потерпіли внаслідок Чорнобильської катастрофи – 2;
талановиті та обдаровані діти –  1.

4. Побудова цілісної системи попередження та протидії торгівлі людьми

У Березанській міській територіальній громаді робота у сфері протидії
торгівлі людьми та ідентифікації осіб, які постраждали від торгівлі людьми,
здійснюється управлінням соціального захисту населення та праці виконавчого
комітету Березанської міської ради.

У закладах освіти громади проводяться заходи превентивного характеру, а
саме:

заходи щодо організації первинної профілактики торгівлі людьми,
інформаційно-просвітницька робота зі школярами та їхніми батьками;

бесіди, круглі столи, анкетування, тестування, показ навчальних  відеофільмів
тощо;

психолого-педагогічні бесіди, психологічні групові тренінги, виховні години.

5. Запобігання та протидія насильству і жорстокому поводженню з дітьми

У Березанській міській територіальній громаді робота у сфері запобігання та
протидії домашньому насильству здійснюється Березанським міським центром
соціальних служб виконавчого комітету Березанської міської ради.

Відповідно до рішення виконавчого комітету від 20.05.2021 № 103 „Про
затвердження Положення та складу міської координаційної ради з питань
запобігання і протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі“, при
виконавчому комітеті Березанської міської ради створена і працює міська
координаційна рада з питань запобігання і протидії домашньому насильству і
насильству за ознакою статі.

На засіданнях міської координаційної ради з питань запобігання і протидії
домашньому насильству і насильству за ознакою статі розглядаються питання
щодо подальшої роботи з сім’ями, в яких вчинено насильство.

Центром соціальних служб проводиться інформаційно-роз’яснювальна
робота з питань запобігання вчиненню насильства в сім’ї серед населення, зокрема
й учнівської та студентської молоді, відбуваються групові та масові заходи,



розповсюджуються інформаційні матеріали (методична література, буклети,
плакати). Працівниками Центру соціальних служб спільно зі Службою
проводиться профілактична робота з особами, які вчиняють насильство в сім’ї чи
можуть його вчинити та членами їх сімей. Також проводиться робота з сім’ями,
які перебувають у складних життєвих обставинах. Інформація щодо профілактики
домашньому насильству та насильству за ознакою статі постійно висвітлюється на
офіційному сайті Березанської міської ради.

6. Забезпечення рівних прав  та можливостей жінок і чоловіків

Заходи Програми спрямовані на значне підвищення показників, які
стосуються виховання і пропаганди серед населення громади культури гендерної
рівності, забезпечення рівної участі жінок і чоловіків у прийнятті суспільно
важливих рішень, гендерної дискримінації на ринку праці. Ціллю програми є
якісні зміни в досягненні рівності між жінками та чоловіками, подолання будь-
яких проявів дискримінації.

У Березанській міській територіальній громаді робота у сфері забезпечення
рівних прав та можливостей жінок і чоловіків здійснюється управлінням
соціального захисту населення та праці виконавчого комітету Березанської міської
ради.

В громаді систематично реалізуються заходи щодо попередження та протидії
дискримінації за ознакою статі, у межах яких проводиться робота в напрямі
подолання гендерних стереотипів, формування гендерної культури в учнівської
молоді.

Питання попередження та протидії дискримінації за ознакою статі,
забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків постійно перебуває на
контролі.

В громаді проводяться заходи до Всесвітнього дня протидії торгівлі людьми
(30 липня).

Основні результати виконання Програми протягом 2021 року:
досягнення, перспективи, проблемні питання

         Розвиток сімейних форм виховання та усиновлення дітей

Станом на 31.12.2021 на первинному обліку дітей, які залишилися без
батьківського піклування, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, перебуває 31 дитина, які влаштовані:

в прийомну сім’ю – 1;
в дитячий будинок сімейного типу – 5;
під опіку/піклування - 21;
Новомиргородський психоневрологічний інтернат – 1;
Білоцерківський дитячий будинок-інтернат – 2;
КЗ КОР „Трипільський навчально-реабілітаційний центр“ – 1.
Протягом 2021 року на первинний облік Служби взято 3 дітей, знято з обліку

– 6 дітей (усиновлено – 2; по досягненню повноліття – 4).



Службою проводиться відповідна робота щодо надання статусу дитини-
сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування (за звітний період  одній
дитині надано статус дитини-сироти та двом - дитини, позбавленої батьківського
піклування); вирішуються питання щодо захисту особистих, майнових і житлових
прав таких дітей.

На території Березанської міської територіальної громади функціонує
дитячий будинок сімейного типу (виховується 8 дітей-вихованців і одна рідна
дитина) та дві прийомні сім’ї (в одній – 2 дітей, позбавлених батьківського
піклування, в іншій – 4). Щорічно Служба складає звіти про стан виховання,
утримання і розвитку дітей у ДБСТ, прийомних сім’ях, які розглядаються на
засіданнях Комісії. Права дітей-вихованців, прийомних дітей не порушуються.

Службою також здійснюється контроль за умовами утримання, навчання,
виховання дітей, над якими встановлено опіку/піклування, про що складаються
відповідні висновки. Права підопічних дітей не порушуються.

На місцевому обліку дітей, які можуть бути усиновлені перебувають десять
дітей. У 2021 році з первинного обліку усиновлено 2 дитини (у 2020 – одну
дитину).

На території Березанської міської територіальної громади проживає 9 сімей
усиновлювачів, які виховують 10 усиновлених дітей. За умовами проживання та
виховання усиновлених дітей ведеться постійний контроль та складаються
відповідні звіти. Права усиновлених дітей не порушуються.

Надання комплексної підтримки сім’ям, які перебувають у складних
життєвих обставинах

Під соціальним супроводом Центру соціальних служб протягом 2021 року
перебувало 48 сімей, в них виховується 134 дитини (у 2020 під супроводом було
51 сім’я, в яких виховувалось 101 дитина).

На обліку Служби перебувало 48 дітей, які потрапили в складні життєві
обставини (14 з них по причині ухилення батьків від виконання батьківських
обов’язків з виховання дітей, 2 дитини – з причини жорстокого поводження, 1
дитина, яка зазнала фізичне насильство, 31 дитина - як такі, що мають статус
дітей, постраждалих внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів). В порівнянні
з 2020 роком кількість дітей, які перебувають на обліку, як такі, що перебувають у
складних життєвих обставинах, зменшилась з 51 до 48.

Протягом 2021 року було знято з обліку 14 дітей (12 - у зв’язку зі зникненням
підстав постановки на облік, 2 - по досягненню повноліття). За звітний період
взято на облік також 14 дітей (9 з них по причині ухилення батьків від виконання
батьківських обов’язків з виховання дітей, 2 дитини – з причини жорстокого
поводження, 1 дитина, яка зазнала фізичне насильство, 2 дитини - як такі, що
мають статус дітей, постраждалих внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів).

Складено 119 актів обстеження умов проживання сімей, які перебувають в
складних життєвих обставинах або можуть в них потрапити та 106 актів оцінки
потреб особи/сім’ї.



Діти, які перебували в складних життєвих обставинах охоплювалися
послугою патронату. В сім’ї патронатного вихователя перебувало 4 дітей.

Профілактика злочинності, негативних проявів серед дітей, запобігання
безпритульності та бродяжництва

Розроблено механізм взаємно інформування між сектором поліцейської
діяльності № 1 та відділенням поліції №1 Броварського РУП ГУНП в Київській
області, Службою, відділом освіти виконавчого комітету Березанської міської ради
про дітей, які скоїли злочини, правопорушення чи перебувають у складних
життєвих обставинах, для негайного вжиття конкретних заходів.

Службою щоквартально проводиться звірка з відділенням поліції № 1
Броварського РУП ГУНП в Київській області та сектором поліцейської діяльності
№ 1 (м. Березань) Броварського РУП ГУНП в Київській області щодо кількості
дітей, які перебувають на обліку правопорушників, та кількості притягнень до
відповідальності батьків.

У 2021 році неповнолітні злочини не вчиняли. Службою ініційовано
9 притягнень батьків до відповідальності за неналежне виконання батьківських
обов’язків за ст.184 КупАП.

Працівниками Служби спільно з Центром соціальних служб, навчальними
закладами громади, підрозділами поліції проводяться профілактичні та
роз’яснювальні бесіди щодо поліпшення ситуації по профілактиці правопорушень,
бродяжництва, наркоманії, алкоголізму, тютюнопаління у середовищі
неповнолітніх.

Центром соціальних служб розповсюджено матеріали з питань запобіганню
насильства для розміщення на сайтах навчальних закладів громади, проведено
6 профілактичних заходів по навчальних закладах на теми: „Правова
відповідальність неповнолітніх“, „Профілактика правопорушень серед
неповнолітніх“, „Свої права ти добре знай, їх шануй і захищай“, „Що робить
алкоголь?“, „Чим небезпечний підлітковий алкоголізм“, „Шкода куріння, як
насправді куріння вбиває“. Під час заходів продемонстровано тематичні
відеоролики та соціальна реклама. Систематично проводяться профілактичні
бесіди з батьками на теми: „Виховання без насильства“, „Повага до особистості
дитини – основа відповідального батьківства“.

В рамках Всеукраїнської акції „16 днів проти насильства“ в навчальних
закладах Березанської міської територіальної громади для здобувачів освіти 1-4,
5-6 класів проведено конкурс малюнків „Ми проти насильства“, конкурс стіннівок
„Зупинимо булінг разом“, інформаційні дайджести для здобувачів освіти
5-8 класів „Стоп насильству“, виховні години для здобувачів освіти 5-8 класів „Я
хочу жити у світі без насильства“, відеолекторії для здобувачів освіти 9-11 класів
„Станція призначення – життя“, перегляд відеороликів для здобувачів освіти
1-4 класів „Булінг в учнівському середовищі“, бесіди „Життя без насильства“,
„Допомога поруч“, „Зупини мовчанку“, „Кібербулінг. Як Захиститись?“

Управлінням культури, національностей та релігій виконавчого комітету
Березанської міської ради організовується змістовне дозвілля підлітків, плідно



працюють гуртки міського будинку культури, залучаються до роботи в них
підлітки, схильні до правопорушень.

Педагогічні колективи освітніх закладів постійно сприяють залученню дітей
пільгових категорій до участі у змістовному дозвіллі підлітків, роботі мережі
гуртків ЦДЮТ „Надія“, спортивних секцій ДЮСШ „Старт“.

Учні, схильні до правопорушень, максимально  залучаються до участі в
предметних гуртках, гуртках позакласної діяльності, спортивних секціях.

Впродовж звітного періоду у навчальних закладах міста для школярів різних
вікових категорій проводились профілактичні заходи, а саме:

профілактичні та роз'яснювальні бесіди щодо профілактики правопорушень,
бродяжництва, наркоманії, алкоголізму, тютюнопаління;

в карантинний період проведено онлайн конференцію „Моє коло захоплень“,
бесіди „Шкідливі звички чи життя собі на втіху“, „Наркоманія: від хвилинного
задоволення до трагедії життя“, „Умій сказати НІ!“, „Станція призначення-життя“;

проведені зустрічі шкільної молоді  з працівниками поліції за тематикою
„Молодь і поліція“, „Злочин і кара“.

Адміністраціями закладів освіти систематично проводився моніторинг
наявності (схильності) здобувачів освіти щодо скоєння злочинів та
правопорушень. Психологічними службами закладів освіти Березанської міської
ради  проводилась профілактика девіантної поведінки молоді: діагностична робота
по виявленню дітей, схильних до правопорушень, консультації батьків, групові
дискусії, бесіди.

У засобах масової інформації та в соціальних мережах постійно
висвітлюється робота щодо проведення превентивних заходів щодо запобігання
вчинення дітьми правопорушень

Підтримка багатодітних сімей. Матері-героїні

В Березанській міській територіальній громаді реалізовуються передбачені
законодавством пільги, зокрема, для багатодітних батьків:

50% оплати за користування житлом;
50% оплати за користування комунальними послугами;
50% плати на проїзд;
50% знижка оплати вартості палива.
Діти з багатодітної сім’ї користуються пільгами:
безоплатне одержання ліків за рецептом лікаря;
оздоровлення та відпочинок;
щорічне медичне обстеження і диспансеризацію.
Протягом 2021 року почесне звання України „Мати-героїня“ багатодітним

жінкам громади не присвоювалося, але було порушено одне клопотання перед
головою Київської обласної державної адміністрації щодо присвоєння почесного
звання України „Мати-героїня“ Повх Юлії Іванівні.

Загалом, станом на 31.12.2021 всього в громаді проживає 24 жінки, яким
надано почесне звання України „Мати-героїня“.



З нагоди відзначення Дня матері та Дня сім’ї 20 жителькам Березанської
міської територіальної громади, які мають почесне звання України „Мати-
героїня“, та 3 матерям загиблих учасників АТО було вручено продуктові набори.

Попередження насильства в сім’ї

Протягом звітного періоду з СПД № 1 (м. Березань) Броварського РУП ГУ
НП в Київській області та ВП № 1 Броварського РУП ГУ НП в Київській області
до Березанського міського центру соціальних служб виконавчого комітету
Березанської міської ради надійшло 44 повідомлення щодо скоєння насильства в
сім’ях (у 2020 - 24), з них: 0 - від дітей; 41 - від жінок; 3 - від чоловіків.

Комісією було відвідано сім’ї, де вчинено насильство, оформлено картки
з’ясування обставин вчинення насильства в сім’ї або реальної загрози його
вчинення. Також виявлено причини та умови, що сприяли проявам насильства, з
правопорушниками проведено профілактичну роботу.

Продовжується співпраця Центру соціальних служб, Служби, відділу освіти
виконавчого комітету Березанської міської ради, КНП „Березанська міська лікарня
Березанської міської ради“, КНП „Центр первинної медико-санітарної допомоги
Березанської міської ради“, СПД № 1 (м. Березань) Броварського РУП ГУ НП в
Київській області та ВП № 1 Броварського РУП ГУ НП в Київській області щодо
профілактики проявів насильства в сім’ях.

Проводяться взаємно звірки з підрозділами поліції щодо фактів вчинення
насильства в сім’ях, складаються відповідні акти.

Протидія торгівлі людьми, гендерна політика

В громаді проводиться інформаційно – просвітницька робота щодо протидії
торгівлі людьми, а саме: роз’яснювальна робота ведеться серед учнівської молоді,
серед опікунів/піклувальників та в родинах, які перебувають у складних життєвих
обставинах, серед шукачів роботи, які перебувають на обліку в Березанській
міській філії Київського обласного центру зайнятості. В бібліотеках міста
організовуються тематичні книжкові виставки. Відповідні матеріали друкуються
на сторінках газети „Березанська громада“ та оприлюднюються на офіційному
сайті Березанської міської ради, соціальних мережах.

Працівниками управління соціального захисту населення та праці
виконавчого комітету Березанської міської ради проводиться інформаційно-
просвітницька робота з питань протидії торгівлі людьми для населення, зокрема
серед внутрішньо переміщених осіб, щодо роз’яснення можливих ризиків
потрапляння в ситуації торгівлі людьми та можливостей отримання
постраждалими комплексної допомоги у державних інституціях. До Всесвітнього
дня протидії торгівлі людьми (30 липня) в соціальних мережах було опубліковано
відеоролик. Також працівники управління постійно інформують громадян щодо
гендерної рівності, в тому числі інформують чоловіків про можливість
користуватися відпусткою по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного
віку.



В освітніх закладах проводяться лекції для батьків щодо рівного розподілу
сімейних обов’язків та рівної відповідальності щодо виховання дітей між жінками
й чоловіками, ведеться інформаційно – роз’яснювальна робота з питань
застосування гендерної рівності. Центром зайнятості проводяться семінари –
тренінги та інформаційні кампанії щодо гендерної рівності для роботодавців.

В закладах освіти відбувається ознайомлення учнівської молоді про рівні
можливості жінок і чоловіків при виборі професії, рівні права у суспільстві для
реалізації прав людини, участі у національному, політичному, економічному,
соціальному і культурному розвитку країни. Проводяться лекції для батьків учнів
навчальних закладів щодо розподілу сімейних обов’язків та відповідальності між
жінками та чоловіками щодо виховання дитини.

Фінансове забезпечення Програми

В 2021 році на реалізацію заходів Програми (крім заходів з оздоровлення) з
місцевого бюджету виділено кошти в сумі 111 307,50 грн (в 2020 – 105 875 грн), а
саме: на новорічні подарунки – 63 555 грн, на паски – 31 500 грн, на іграшки –
4 945 грн, виплачено поворотну фінансову допомогу, що виплачується
патронатному вихователю для своєчасного забезпечення догляду, виховання та
реабілітації дитини, влаштованої до сім’ї патронатного вихователя на загальну
суму 11 307,50 грн.

Начальник служби у
справах дітей                                           (підпис)                          Світлана РОЩИНА

Керуючий справами
виконкому міської ради                         (підпис)                           Лариса КОЧУР


