
8. Підтримка сім'ї, дітей та молоді.  
Захист прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування 
 

Протягом 2017 року видано 249 посвідчень багатодітних сімей, в тому числі: 

батькам - 68, дітям - 181. 
В звітному періоді року службою у справах дітей проводилась робота в ІЄАС 

“Діти”, здійснювався облік дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, 

дітей які опинилися в складних життєвих обставинах, на що в звітному періоді було 

використано 4,5 тис. грн. 
Станом на 01.01.2018 року в ІЄАС “Діти” знаходиться інформація на               

252 дитини, в тому числі: 
- діти - сироти та діти, позбавлені батьківського піклування - 134 дитини; 
- діти, батьки яких не виконують своїх батьківських обов’язків - 35 дітей; 
- діти - сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які знаходяться в 

СОЦСР “Смарагдове місто” - 83 дитини. 
За рахунок субвенції з державного бюджету 10 прийомних сімей, в яких 

виховується 21 дитина, 1 дитячий будинок сімейного типу, в яких виховується 6 дітей 

отримали соціальну допомогу на суму 1479,1 тис. грн. та на утримання центру 

соціально-психологічної реабілітації дітей в м. Лиман всього направлено                           

3379,9 тис. грн., в тому числі 152,6 тис. грн. благодійні внески. 
Службою у справах дітей систематично проводяться рейди з попередження 

дитячої бездоглядності та безпритульності. В звітному періоді проведено 33 рейди, в 

ході яких вилучено 11 дітей та надано соціальну допомогу. Проведено 66 обстежень 

житлових умов проживання дітей. 
В звітному періоді проведено 12 засідань комісії по правам дітей. Працівниками 

служби у справах дітей надано консультативну допомогу 47 громадянам та дітям міста;  

15 дітям встановлено статус “дитина-сирота, дитина позбавлена батьківського 

піклування”. 
В звітному періоді проведено 84 спортивно-масових заходів. 

Протягом 2017 року: 

- 169 дітей, що потребують особливої соціальної уваги та підтримки, були 

направлені на оздоровлення до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, за 

рахунок коштів державного бюджету та обласного бюджетів; 23 дитини, які 

виховуються в сім'ях, оздоровилися за проектом часткового відшкодування вартості 

путівок до дитячих оздоровчих закладів Донецької області. 

- придбано твердопаливний котел для системи опалення будинку Центра 

соціально-психологічної реабілітації дітей вартістю 148,2 тис. грн.; 

- проведено ремонт будівлі інноваційного центру розвитку для дітей та молоді 

на загальну суму 1364,9 тис. грн., в тому числі за рахунок обласного бюджету -             

500,0 тис. грн. та за рахунок коштів бюджету ОТГ - 854,9 тис. грн.; 

- придбано 10 квартир для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування та осіб з їх числа на загальну суму 2397,2 тис. грн, в тому числі за рахунок 

бюджету ОТГ - 1198,6 тис. грн. (за умов співфінансування з Донецькою обласною 

державною адміністрацією); 

- за рахунок субвенції з державного бюджету в сумі 350,0 тис. грн. придбана 

соціальна двокімнатна квартира для тимчасового вирішення житлових проблем дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа; 

- одна квартира була передана безкоштовно дитині-сироті Бояровим Аркадієм 

Анатолійовичем. 

Ордери на всі придбані квартири були вручені власникам згідно черги, із яких:  

6 квартир - однокімнатні, 4 квартири - двокімнатні, 2 квартири - трикімнатні. 



Розроблені проектно-кошторисні документації: 

- на капітальний ремонт будівлі 2-х поверхової центру соціально-психологічної 

реабілітації дітей м. Лиман; 

- на реконструкцію котельні центру соціально-психологічної реабілітації дітей  

м. Лиман. 

Фактичні витрати на підтримку сім’ї, дітей та молоді протягом 2017 року склали 

10434,9 тис. грн., в т.ч. за рахунок державного бюджету - 1959,7 тис. грн., обласного 

бюджету - 2220,8 тис. грн., бюджету громади - 6033,8 тис. грн. та за рахунок інших 

джерел - 220,6 тис. грн.                            



 

 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 

ЛИМАНСЬКОЇ ОТГ ЗА 2017 РІК 
 

 

Показники 
Одиниця 

виміру 

2016 рік 

фактичне 

виконання 

2017 рік 

програма  
на рік 

фактичне 

виконання 

за 12 місяців 

фактичне виконання у % 

до програми 

на 2017 рік 
до відповідного 

періоду 2016 року 
1 2 3 4 5 6 7 

Кількість прийомних сімей, всього одиниць 10 9 10 111,1 100,0 

в них виховується дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування 
осіб 21 17 21 123,5 100,0 

Кількість дитячих будинків сімейного типу одиниць 1 1 1 100,0 100,0 

в них влаштовано дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування 
осіб 6 6 6 100,0 100,0 

Кількість створених:       

- прийомних сімей одиниць 2 1 - - 50,0 

в них дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування 
осіб 4 1 - - 25,0 

- дитячих будинків сімейного типу одиниць 1 - - - - 

в них дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування 
осіб 6 - - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Заходи 
щодо підтримки сім’ї, дітей та молоді за 2017 рік 

 

Зміст заходу 
Термін 

виконання 
Виконавець 

Витрати на реалізацію, тис. грн. 

Очікуваний 

результат 

 
Всього 

у тому числі за рахунок коштів: 

державного 

бюджету 

місцевих бюджетів 
підпри-

ємств 
інших 
джерел 

обласного 

бюджету 
бюджету 

ОТГ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Своєчасне вжиття заходів влаштування 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, та забезпечення 

створення умов для їх утримання, розвитку 

та виховання. Забезпечення ведення обліку 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування ІЄАС "Діти" 

Постійно Служба у справах дітей 

міської ради 
4,0 
4,5 

- - 4,0 
4,5 

- - В ІЄАС “Діти” 

знаходиться інформація 

на 252 дитини 

2. Підтримка та збереження біологічної сім'ї 

дитини, яка опинилася у складних життєвих 

обставинах 

Постійно Служба у справах дітей 

міської ради 
4,0 
1,0 

- - 4,0 
1,0 

- - Зменшення бездогляд-

ності і безпритульності 

дітей на території 

Лиманської ОТГ на 5 % 
3. Широке запровадження влаштування 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, в сім'ї громадян: на 

усиновлення, під опіку, в прийомні сім'ї та 

дитячі будинки сімейного типу. Забезпечення 

функціонування мережі дитячих будинків 

сімейного типу та прийомних сімей 

І - І І І  
квартали 

Лиманська ОТГ 1570,2 
1479,1 

1570,2 
1479,1 

- - - - Функціонує 10 

прийомних сімей, в яких 

виховується 21 дитина; 1 

дитячий будинок 

сімейного типу, в якому 

виховується 6 дітей 

4. Підтримка, збереження та поновлення 

родинних зв'язків дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування 

Постійно Служба у справах дітей 

міської ради 
2,0 
1,0 

- - 2,0 
1,0 

- - Забезпечення права 

дитини на спілкування з 

родичами  
5. Забезпечення захисту особистих, житлових 

та майнових прав дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування. 

Виділення коштів для оформлення 

документів щодо вступу до спадщини, 

погашення заборгованості за комунальні 

послуги житла дітей-сиріт та дітей, 

Постійно Лиманська ОТГ 1,0 
0,1 

- - 1,0 
0,1 

- - Забезпечення житлом і 

захист майнових і 

житлових прав дітей-

сиріт та дітей, 

позбавлених 

батьківського піклування 

на 5 % 



Зміст заходу 
Термін 

виконання 
Виконавець 

Витрати на реалізацію, тис. грн. 

Очікуваний 

результат 

 
Всього 

у тому числі за рахунок коштів: 

державного 

бюджету 

місцевих бюджетів 
підпри-

ємств 
інших 
джерел 

обласного 

бюджету 
бюджету 

ОТГ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
позбавлених батьківського піклування; 

ремонт житла 
6. Виявлення та залучення до отримання 

середньої освіти дітей, які не навчаються, в 

ході проведення рейдів “Урок” 

ІІІ - ІV 

квартали 
Служба у правах дітей 

міської ради, відділ 

освіти міської ради 

2,0 
- 

- - 2,0 
- 

- - Забезпечення отримання 

дітьми повної середньої 

освіти 
7. Забезпечення своєчасного виявлення дітей, 

які опинились в скрутних життєвих умовах, 

бродяжать, жебракують та дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування, 

їх вилучення з небезпечного оточення 

(рейди) та надання психолого-педагогічної, 

медико-соціальної та правової допомоги 

Протягом 
року 

Лиманська ОТГ, Служба 

у правах дітей міської 

ради 

2750,0 
3379,9 

- - 2750,0 
3227,3 

- - 
152,6 

В звітному періоді 

проведено 33 рейди, в 

ході яких вилучено 11 

дитини та надано 

соціальну допомогу 

8. Розробка проектно-кошторисної 

документації для проведення капітального 

ремонту будинку центру соціально-

психологічної реабілітації дітей м. Лиман 

Донецької області 

         

- капітальний ремонт будівлі 2-х поверхової 

центру соціально-психологічної реабілітації 

дітей м. Лиман Донецької області, 

розташованої за адресою: вул. Свободи 104 

м. Лиман Донецької області 

Протягом 

року 
Лиманська ОТГ 100,0 

99,8 
- - 100,0 

99,8 
- - Можливість залучення 

коштів для капітального 

ремонту будинку центру 

соціально-психологічної 

реабілітації дітей  

м. Лиман Донецької 

області 
- реконструкція котельні центру соціально-

психологічної реабілітації дітей м. Лиман 

Донецької області, розташованої за адресою: 

вул. Свободи 104 м. Лиман Донецької області 

Протягом 

року 
Лиманська ОТГ 50,0 

44,0 
- - 50,0 

44,0 
- - 

9. Здійснити заходи щодо оздоровлення дітей 

та учнівської молоді 
Протягом 
року 

Відділ у справах сім’ї, 

молоді та спорту, 
відділ освіти 

1520,0 
1338,6 

150,0 
480,6 

520,0 
502,8 

300,0 
287,2 

550,0 
- 

- 
68,0 

192 дитини, що 

потребують особливої 

соціальної уваги та 

підтримки, були 

направлені на 

оздоровлення до дитячих 

закладів оздоровлення та 



Зміст заходу 
Термін 

виконання 
Виконавець 

Витрати на реалізацію, тис. грн. 

Очікуваний 

результат 

 
Всього 

у тому числі за рахунок коштів: 

державного 

бюджету 

місцевих бюджетів 
підпри-

ємств 
інших 
джерел 

обласного 

бюджету 
бюджету 

ОТГ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
відпочинку 

10. Проведення міськрайонного семінару 

дитячих та молодіжних громадських 

організацій 

Лютий Відділ у справах сім’ї, 

молоді та спорту 
- 

3,0 
- - - 

3,0 
- - Попередження 

негативних явищ у 

дитячому  та 

молодіжному 

середовищі 
11. Проведення дитячих та молодіжних 

заходів в ході свята Масляної 
Лютий Відділ у справах сім’ї, 

молоді та спорту 
5,0 
5,0 

- - 5,0 
5,0 

- - Організація якісного 

дозвілля дітей та молоді 
12. Проведення турніру юних журналістів Березень Відділ у справах сім’ї, 

молоді та спорту, Центр 

позашкільної роботи 

2,0 
2,0 

- - 2,0 
2,0 

- - Підтримка юних 

журналістів Лиманщини 

13. Організація свята Союзу дитячих 

організацій Лиманщини  
Травень Відділ у справах сім’ї, 

молоді та спорту, Центр 

позашкільної роботи 

4,0 
- 

- - 4,0 
- 

- - Організація якісного 

дозвілля дітей та молоді 

14. Проведення дитячих та молодіжних 

заходів в ході свята “Дня полуниці” 
Червень Відділ у справах сім’ї, 

молоді та спорту 
5,0 
5,0 

- - 5,0 
5,0 

- - Організація якісного 

дозвілля дітей та молоді 
15. Проведення масових молодіжних заходів 

до свята Дня молоді  
Червень Відділ у справах сім’ї, 

молоді та спорту 
28,0 
33,0 

- - 28,0 
33,0 

- - Організація якісного 

дозвілля дітей та молоді 
16. Проведення дитячого свята до Дня міста Вересень Відділ у справах сім’ї, 

молоді та спорту, 
Центр позашкільної 

роботи 

8,0 
8,0 

- - 8,0 
8,0 

- - Організація якісного 

дозвілля дітей та молоді 

17. Організація та участь у заходах за 

призначенням на протязі року 
Протягом 

року 
Відділ у справах сім’ї, 

молоді та спорту 
78,0 
71,8 

- - 78,0 
71,8 

- - Участь молоді в міських, 

обласних заходах, обмін 

досвідом 
18. Придбання та встановлення 

твердопаливного котла “Логіка” 70-78 кВт та 

циркуляційного насосу типа ВРН 180/280.50 

для системи опалення будинку центра 

соціально-психологічної реабілітації дітей м. 

Лиман Донецької області 

Протягом 

року 
Лиманська ОТГ 148,7 

148,2 
- - 148,7 

148,2 
- - Створення належних 

умов перебування дітей, 

які опинилися в 

складних життєвих 

обставинах 

19. Проведення інформаційних заходів у 

рамках щорічної кампанії “16 Днів Протидії 

Листопад Відділ у справах сім'ї, 

молоді та спорту 
7,0 
- 

- - 7,0 
- 

- - Організація якісного 

проведення кампанії “16 



Зміст заходу 
Термін 

виконання 
Виконавець 

Витрати на реалізацію, тис. грн. 

Очікуваний 

результат 

 
Всього 

у тому числі за рахунок коштів: 

державного 

бюджету 

місцевих бюджетів 
підпри-

ємств 
інших 
джерел 

обласного 

бюджету 
бюджету 

ОТГ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Гендерному Насильству” Днів Протидії 

Гендерному Насильству” 
20. Придбання житла (квартири, будинку) 

для дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування та осіб з їх числа 

Протягом  

року 
Виконавчий комітет 

міської ради 
2400,0 
2397,2 

- 1200,0 
1198,6 

1200,0 
1198,6 

- - Забезпечено 10 дітей-

сиріт та дітей, 

позбавлених батьківсь-

кого піклування та осіб з 

їх числа житлом 
21. Реалізація проекту часткового 

відшкодування вартості путівки до дитячих 

оздоровчих закладів Донецької області 

Протягом 

року 
Відділ у справах сім'ї, 

молоді та спорту, 

Дитячо-юнацька спор-

тивна школа м. Лиман 

348,0 
38,8 

- 174,0 
19,4 

174,0 
19,4 

- - Оздоровилося 23 дитини 

22. Ремонт будівлі інноваційного центру 

розвитку для дітей та молоді 
Протягом 

року 
Відділ обліку та 

звітності, відділ ЖКГ 

виконавчого комітету 

міської ради 

1354,922 
1354,922 

- 500,0 
500,0 

854,922 
854,922 

- - Відкриття 1 

інноваційного центру 

розвитку для дітей та 

молоді на території 

Лиманської ОТГ для 

всебічного розвитку 

молоді в рамках 

реалізації проекту “Гідна 

країна для гідних людей” 

23. Реалізація проектів переможців конкурсу 

дитячих та молодіжних громадських 

організацій до 350-річчя м. Лиман 

Серпень - 

грудень 
Відділ у справах сім'ї, 

молоді та спорту, дитячі 

та молодіжні громадські 

організації - переможці 

20,0 
20,0 

- - 20,0 
20,0 

- - Розв'язання соціальних 

проблем дітей та молоді 

Лиманської ОТГ у 

різноманітних сферах 

життя (праця, освіта, 

культура, спорт та інші) 
Всього:   10411,822 

10434,922 
1720,2 
1959,7 

2394,0 
2220,8 

5747,622 
6033,822 

550,0 
- 

- 
220,6 

 

 

 


