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Відсутність любові, відсутність почуття, що
хтось нас любить – оце є сирітство. Коли
будемо щиро старатися, щоби кожна дитина в
нас відчувала, що вона є люблена, …тоді справді
в Україні не буде сиріт.

Блаженніший Любомир (Гузар)



Діти, які опинилися в складних життєвих обставинах (СЖО)

Ухиляння від 
виконання 

батьківських 
обов'язків
117 дітей

Систематичне 
залишення 

дитиною місця 
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На обліку в СЖО 136 дітей
(станом на 01.12.2019)

Впродовж року поставлено на облік в СЖО 58
дітей.
Знято з обліку 46 дітей, в т.ч. з причин:

Загальна кількість дітей в СЖО

21 21 21 21 21 22
13 16 16 14 19

19 19 17 17 17 17
17 17 16 16 13

11 11 11 11 11 9
9 8 8 8

14

21 23 26 29 28 29
30 34 37 37

35

32 31 31 31 31 32
35

37
40 39

40

15 14 14 11 10 10
10

10
10 15

15119 119 120 120 118 119
114

122
127 129

136

0

20

40

60

80

100

120

140

160

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Зал Фр Гал Шев Лич Сих

• зникнення підстав –
15 дітей (33%)

• надання статусу ДПБП –
10 дітям (22%)
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Кількість злочинів, скоєних дітьми у м. Львові

Кількість звернень щодо насильства над дітьми

2

2

42

Відносно, дітей

Підтвердилось

Кількість звернень

з них 24
крадіжки 

(62%)



Профілактичні заходи
✓ проведено рейдів – 134
✓ влаштовано в притулок – 37
✓ влаштовано або повернуто на навчання – 17
✓ кількість дітей відібраних у батьків – 3

✓ проведено індивідуальних 
бесід з батьками – 1506

✓ попереджено 105 батьків
✓ ініційовано притягнення до 

відповідальності 25 батьків



Суди
• прийнята участь в 1801 судових засіданнях
• кількість направлених позовів до суду – 84, з них:

про позбавлення батьків батьківських прав – 40
про відібрання дитини від батьків без позбавлення батьківських прав -2
про стягнення аліментів – 42

Комісії з питань захисту прав дитини
• забезпечено проведення 166 засідань 
• на комісіях розглянуто 2076 питань 

Надано статусів постраждалих внаслідок воєнних дій та 
збройних конфліктів – 98
Підготовлено висновків для виїзду дитини кордон – 70
Проведено перевірок в закладах інституційного догляду – 12
Підготовлено наказів з основної діяльності – 298
Проведено лекцій, круглих столів – 72



Реформа: Деінституціалізація (ДІ)
- дитячий дошкільний будинок №1 реорганізовано в заклад дошкільної освіти 
№ 5 та створено Центр підтримки дітей
- створено в м.Львові послугу патронату над дитиною. Ще двоє кандидатів у 
патронатні вихователі розпочали навчання
- проведено комплексну оцінку потреб дітей мешканців м.Львова, які 
перебувають в КЗ ЛОР БД №2

Діти з інвалідністю та особливими
освітніми потребами  
На даний час поступило 1 371 анкет, з них:

- через онлайн кнопку ЛМР – 172

- ЛМЦСССДМ – 1 199 анкет

Проаналізовано – 947 анкет



Впровадження нових сервісів. Нові проекти.
Дитяча дорадча рада при Львівській міській раді
- проекти: «Булінг stops тут», «Твій мозок потребує 
їжі», «Школи прав людини»
- інформаційно-просвітницька діяльність
- участь в молодіжних сесіях, сесії Верховної 

ради України, міжнародних самітах та форумах

Шкільні служби порозуміння (ШСП) – розв'язання 
шкільних конфліктів учнями-медіаторами  
(СЗШ № 68, 87 та ліцей міжнародних відносин імені
В. Стуса)

Проводиться ознайомлення класних керівників, інших 
педагогів, батьків та дітей щодо діяльності ШСП
Проведено 4 відновних кола для 93 дітей та тренінгові 
заняття щодо навичок безконфліктного
спілкування



Впродовж 2019 року:

Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування
(станом на 01.12.2019)

Впродовж року 
надано статус ДС, 
ДПБП – 85 дітям. 
Знято з обліку – 98

дітей.

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

187 193 178 172 178 172 182 184

433 428 420 398 384
354

328
313

Сироти

Позбавлені 
батьківськог

о піклування

620       621 598 570 562   526        510       497

Усиновлено 
21 дітей

Влаштовано під 
опіку 61 дітей

Влаштовано в 
ДБСТ  9 дітей



Надання статусу ДС, ДПБП впродовж року та їх влаштування 
(станом на 01.012.2019)

з них, 30 дітей (35,3%) 
набули статусу вже 

перебуваючи в закладах

85

СФВ – 71 (84%)
усиновлення - 13

опіка - 53 
родичі - 5

Центр 
підтримки 
дитини - 4

ПТУ - 1

Приватні 
заклади - 2

БД - 6

Надано статус - 85 дітям (ДС – 31, ДПБП – 54)

НРЦ МОН - 1

усиновлено – 12
опіка – 3



Опіка 

(піклування)
390

78%

Прийомні 

сім'ї
10

2%

ДБСТ

54
11%

Приватні 

заклади
2

0%

Інтернатні 
заклади

23
5%

ПТУ, ВНЗ

4
1%

ЦПД

10
2%

Тимчасове 

влаштування
4

1%

Загалом із 497 дітей в сімейних формах

виховання проживає 458 дітей (92,2%)

Всього – 497 дітей

Влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування 

(станом на 01.12.2019)



Розвиток сімейних форм виховання 
Створено прийомну сім'ю, у яку на виховання влаштовано 4 дитини, 
позбавлених батьківського піклування

Створено дитячий будинок сімейного типу, у який на виховання влаштовано 
7 дітей, позбавлених батьківського піклування

1

2
У м. Львові функціонує 11 ПС та 5 ДБСТ, у яких виховуються 58 дітей-сиріт, дітей позбавлених 

батьківського піклування та осіб з їх числа



Матеріальне забезпечення діяльності 5-ти ДБСТ

Придбано Проведено

Меблі, пральну машину, 
морозильну камеру, 
пилосос,  комп'ютер, 
бойлер, сейф, БФП, 

намети, спальні мішки,  
велосипеди, скейти, 

постіль, штори, посуд та 
інше

Поточний ремонт в 
ДБСТ

на Сихові

Всього з міського 
бюджету витрачено 
370 200 грн.



Забезпечення дітей житлом

Програма співфінансування 
придбання житла для дітей-сиріт, 
дітей позбавлених батьківського 
піклування та осіб з їх числа –
придбано 7 квартир

З 2016 року придбано 21 квартиру

Програма ремонту житла дітей-сиріт, 
дітей позбавлених батьківського 
піклування та осіб з їх числа –
відремонтовано 4 квартири

З 2016 року відремонтовано 32 
квартири

Прийняті необхідні рішення для 
придбання 12 квартир за рахунок 
субвенції державного бюджету



Забезпечення умов праці
✓ Проведено ремонт 4-х кабінетів 

Шевченківського та Личаківського 
районних відділів

✓ Придбано 
комп'ютери для 
працівників 
управління та 
БФП в районні 
відділи

✓ Придбано меблі для Залізничного та Шевченківського районних відділів
✓ Забезпечено доступ до Реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру 

територіальної громади  м. Львова



Проведено поточний ремонт першого поверху 
КЗ «Соціальний готель» 



2. Реалізовується спільний проект 
«Булінг stops тут» з Дитячою 
дорадчою радою, управлінням 
персоналом та управлінням юстиції 
у Львівської області.
Проект охоплює всі школи міста

Булінг (цькування) в освітньому середовищі
З прийняттям 18.12.2018 закону щодо протидії булінгу здійснено ряд заходів:

3. Проведено міський конкурс малюнків на тему: «STOP БУЛІНГ»

1.    Проведено презентації «Законодавчі аспекти щодо булінгу в 
освітньому середовищі» для класних керівників, соціальних 
педагогів, практичних психологів та заступників директорів з 
виховної роботи



20192017 20182016

«Готуємось до школи»

2014

Конференція:
«Як допомогти дитині тут
і зараз?» (спільно з БФ

«Рідні», комісія УГКЦ у

справах родини)

«Ключики до знань»

Тренінгові заняття:
«Базові навички 
медіатора Шкільної 

служби порозуміння»

«Великий день маленьких громадян»

ЗАХОДИ

Надано гуманітарну допомогу – 203 дітям



20152014

Спільний з ГО «Care in Action» 
4-х денний літній табір для ПС  та ДБСТ



2019

«Заради дітей»

«Великодні забави»
«Україна фантастична»





Дякуємо за увагу


