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Про внесення змін до міської програми 

«Подолання дитячої безпритульності і 

бездоглядності» на території 

Маловисківської міської об’єднаної 

територіальної громади у період            

з 2018 по 2021 роки 

 

 

З метою соціально-правого захисту прав дітей, які перебувають у складних життєвих 

обставинах та запровадження ефективних форм їх соціальної підтримки, відповідно до 

Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту    

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» від 13.01.2005, № 2342-IV, 

постанови Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року № 866 «Питання діяльності 

органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», керуючись ст. 25, п. 22,    

ч. 1, ст. 26, ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України, 

«Про державні цільові програми» «Про охорону дитинства» від 26.04.2001, № 2402-III,   

«Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей» від 02.06.2005 

№ 2623-IV, ст. 11 «Про державне прогнозування, розроблення програм економічного і 

соціального розвитку України», «Про добровільне об’єднання територіальних громад»,  

«Про доступ до публічної інформації», наказ Міністерства фінансів України та Міністерства 

соціальної політики України від 18.01.2017, № 57 «Про затвердження Типового переліку 

бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у 

галузі «Соціальний захист сім’ї та дітей»», наказ Міністерства соціальної політики України 

від 24.11.2016, № 4408 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і 

результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у молодіжній сфері», наказ 

Міністерства соціальної політики України від 19.04.2017, № 659 «Про затвердження 

Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для 

місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення»», рішення сесії 

Маловисківської міської ради від 26.09.2019 № 1756 «Про затвердження Порядку 

розроблення, фінансування, моніторингу цільових програм Маловисківської міської ради та 

звітності про їх виконання», розпорядження Маловисківського міського голови від 

03.09.2019, 36/б «Про розробку проекту програми соціально-економічного розвитку 

Маловисківської міської ради на 2020 рік», розглянувши клопотання служби  у справах сім’ї 

та дітей виконавчого комітету міської ради «Про внесення змін до міської програми 

««Подолання дитячої безпритульності і бездоглядності» на території Маловисківської 

міської об’єднаної територіальної громади у період з 2018 по 2021 роки», міська рада -  

ВИРІШИЛА: 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwii8NThrM_gAhWDtYsKHSKoD1QQFjAAegQICRAB&url=https%3A%2F%2Fzakon.rada.gov.ua%2Fgo%2F2402-14&usg=AOvVaw0bqwKadaXthY4pyYAWhxQW
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=2ahUKEwitpPbZrc_gAhUvtYsKHTSRAlQQFjACegQIBxAB&url=https%3A%2F%2Fprotocol.ua%2Fru%2Fpro_osnovi_sotsialnogo_zahistu_bezdomnih_osib_i_bezpritulnih_ditey%2F&usg=AOvVaw0K1PBdGwNwvSOoJ90I3nEP
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=2ahUKEwitpPbZrc_gAhUvtYsKHTSRAlQQFjACegQIBxAB&url=https%3A%2F%2Fprotocol.ua%2Fru%2Fpro_osnovi_sotsialnogo_zahistu_bezdomnih_osib_i_bezpritulnih_ditey%2F&usg=AOvVaw0K1PBdGwNwvSOoJ90I3nEP


1. Внести зміни до рішення міської ради від 30 листопада 2017 року № 772 «Про міську 

програму «Подолання дитячої безпритульності і бездоглядності на території 

Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади у період з 2018 по 2021 роки» 

(далі – Програма), та викласти її в наступній редакції (додається). 

2. Рішення міської ради від 30 листопада 2017 року № 772 «Про міську програму 

«Подолання дитячої безпритульності і бездоглядності на території Маловисківської міської 

об’єднаної територіальної громади у період з 2018 по 2021 роки» вважати таким, що 

втратило чинність.  

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В., постійну комісію міської ради з питань 

освіти, культури, молоді, фізичної культури та спорту (голова Артишко В.В.). 

 

 

Міський голова                                                      Ю. ГУЛЬДАС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням Маловисківської міської ради 

від 28листопада 2019 року № 1876 

 

 

МІСЬКА ПРОГРАМА 

подолання дитячої безпритульності і бездоглядності на території Маловисківської міської 

об’єднаної територіальної громади у період з 2018 по 2021 роки 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ 

1. 
Назва програми 

(назва програми повинна 

вказувати її специфіку) 

міська програма подолання дитячої безпритульності і 

бездоглядності на території Маловисківської міської 

об’єднаної територіальної громади у період                         

з 2018 по 2021 роки 

2. ініціатор розроблення 

Програми 
виконавчий комітет Маловисківської міської ради 

3. 

Дата, номер і назва 

розпорядчого документа про 

розроблення Програми 

розпорядження Маловисківського міського голови  

від    листопада 2019 року «Про внесення змін до 

міської програми «Подолання дитячої 

безпритульності і бездоглядності на території 

Маловисківської міської об’єднаної територіальної 

громади у період з 2018 по 2021 роки»» 

4. 
Головний розробник Програми 

служба у справах сім’ї та дітей виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради 

5. 
Співрозробники Програми - 

6. Відповідальний виконавець 

Програми 

служба у справах сім’ї та дітей виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради 

7. 

Співвиконавці Програми 

відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради, відділ фінансів та 

бухгалтерського обліку виконавчого комітету 

Маловисківської міської ради, Маловисківський 

відділ поліції, комунальне некомерційне 

підприємства «Маловисківська центральна районна 

лікаря» 

8. 
Термін реалізації Програми 01.01.2018 – 31.12.2021 

9. 

Мета Програми 

подолання дитячої безпритульності та 

бездоглядності, запобігання сирітству, створення 

умов для всебічного розвитку та виховання дітей, 

покращення роботи щодо профілактики 

правопорушень та злочинів у дитячому середовищі, 

соціально-правового захисту дітей, посилення 

відповідальності за виконання вимог законодавства у 

сфері охорони дитинства, покращення роботи, 

органів місцевого самоврядування щодо захисту прав 

дітей 



10. 
Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми, всього: 

в тому числі: 

 

- коштів сільського 

(селищного, міського) бюджету 

- коштів державного бюджету 

- коштів позабюджетних 

джерел 

 

у межах видатків грн. 

 

 

 

міський бюджет 

11. 

Очікувані результати 

виконання 

- запровадження ефективної форми роботи з 

дітьми та їх батьками щодо усунення причин та 

умов, що сприяють дитячій безпритульності і 

бездоглядності, вчиненню дітьми правопорушень та 

злочинів, надання таким дітям та сім’ям, в яких вони 

виховуються комплексної допомоги; 

- реалізація прав дітей на сімейне виховання, 

насамперед біологічними батьками або в прийомній 

сім’ї, дитячому будинку сімейного типу; 

- 100% постановка на квартирний облік               

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування та захист їх прав на житло та майно; 

- зменшення дітей без супроводу дорослих у 

нічний та урочний час в громадських місцях; 

- дотримання вимог підприємцями, продавцями 

щодо заборони продажу дітям алкогольних напоїв та 

тютюнових виробів; 

- заборони розташування поблизу навчальних 

закладів магазинів, кафе, барів, де реалізуються 

спиртні напої та тютюнові вироби; 

- заборона розміщення реклами алкогольних 

напоїв та тютюнових виробів; 

- виявляти і вилучати з громадських місць та 

об’єктів транспорту дітей з неблагополучних сімей, 

які зазнали фізичного чи іншого насильства з боку 

дорослих, бродяжать і жебракують; 

- 100% залучення до навчання дітей шкільного 

віку; 

- зменшення кількісті відмов батьків від 

новонароджених дітей, а також дітей, вилучених із 

сімейного середовища; 

- покращення організації правовиховної роботи 

з дітьми у загальноосвітніх навчальних закладах, із 

використанням найкращих практик досвіду 

організації в них правової та виховної роботи 

12. Ключові показники 

ефективності 
 

 

 

 

 



2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма 

Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма, обґрунтування 

необхідності її розв’язання 

Програма спрямована на розв’язання проблеми дитячої безпритульності та 

бездоглядності, попередження правопорушень, усунення причин та обставин, що можуть 

спонукати дітей вчиняти протиправні дії, забезпечення зниження рівня дитячої злочинності, 

розроблення та запровадження ефективних форм роботи з профілактики дитячої 

безпритульності і бездоглядності, запобігання сирітству, виявлення на ранній стадії сімей, 

які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції та забезпечення захисту прав 

дітей, які виховуються в таких сім’ях, застосування ефективних форм соціальної підтримки 

дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах, зазнали насильства в сім’ї, активну 

участь всіх суб’єктів профілактичної правовиховної роботи у створенні умов для всебічного 

розвитку та виховання дітей, їх соціально-правового захисту. 

Питання розвитку сімейних форм виховання, подолання дитячої безпритульності і 

бездоглядності, профілактики негативних явищ у дитячому середовищі визначено 

пріоритетними завданнями соціально-економічного розвитку міської об’єднаної 

територіальної громади. 

Разом з тим, не вдається остаточно подолати дану проблему. На обліку служби у 

справах сім’ї та дітей виконавчого комітету Маловисківської міської ради перебуває                    

20 дітей, які проживають у 7 сім’ях і опинились в складних життєвих обставинах (були 

виявлені та вилучені з громадських місць, об’єктів транспорту, діти, які зазнали насильства, 

проживають у сім’ях, де батьки або особи, які їх заміняють, ухиляються від виконання 

батьківських обов’язків). Через складні життєві обставини такі діти займаються 

бродяжництвом, жебракуванням, крадіжками, вживають алкогольні напої, токсичні і 

наркотичні речовини, виявляють девіантну поведінку, залучаються дорослими до 

протиправної діяльності. 

З метою профілактики протиправних дій у дитячому середовищі щорічно проводяться 

профілактичні рейди («Діти вулиці. Вокзал», «Урок»), в рамках яких в 2018 році проведено 

118 профілактичних рейдів, під час яких було обстежено 119 сімей, виявлено 13 дітей, яким 

надано допомогу. Протягом 9 місяців 2019 року проведено 84 рейди під час яких було 

обстежено 112 сімей, виявлено та вилучено 2 дітей, яким надано допомогу, а також виявлено 

6 дітей, які вживали спиртні напої в громадських місцях. 

Фінансування заходів інформаційної кампанії, забезпечення функціонування 

електронної бази даних про дітей-сиріт та дітей, які опинились у складних життєвих 

обставинах не передбачено у Державному бюджеті України, тому необхідно передбачити 

кошти на реалізацію цих заходів в міському бюджеті. 

Основними завданнями Програми є: 

- забезпечення неухильного виконання вимог законодавства щодо соціально-

правового захисту дітей, насамперед дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, зокрема своєчасного виявлення таких дітей, надання їм статусу дитини-сироти 

або дитини, позбавленої батьківського піклування, захисту особистих, майнових і житлових 

прав таких дітей, які проживають на території міської об’єднаної територіальної громади; 

- реалізація пріоритетності права дитини на сімейне виховання, розвитку сімейних 

форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (усиновлення, 

опіка та піклування, прийомні сім’ї та дитячі будинки сімейного типу) на території міської 

об’єднаної територіальної громади; 

- покращення співпраці органів виконавчої влади з органами місцевого 

самоврядування щодо соціально-правового захисту безпритульних і бездоглядних дітей, 

неповнолітніх, схильних до вчинення протиправних дій, які не навчаються або не працюють, 

скоїли правопорушення чи злочини, затримані за вживання алкогольних напоїв, 

психотропних і наркотичних засобів та їх аналогів, зазнали насильства, проживають у сім’ях, 

в яких батьки ухиляються від виконання батьківських обов’язків, дітей, батьки яких 



тривалий час перебувають за межами держави; 

- організація ведення електронної бази даних про дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, і 

громадян України, які бажають взяти їх на виховання, персоніфікований облік нерухомого 

майна таких дітей на території міської об’єднаної територіальної громади; 

- забезпечення інформаційної підтримки вирішення актуальних питань сімейної 

політики, поширення нових форм сімейного влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування на території міської об’єднаної територіальної громади; 

- організаційне забезпечення здійснення контролю за дотриманням культурно-

розважальними закладами, комп’ютерними клубами вимог нормативно-правових актів щодо 

порядку відвідування їх дітьми, заборони продажу алкогольних напоїв, тютюнових виробів, 

розповсюдження наркотиків, пропаганди проституції, насилля, жорстокості на території 

міської об’єднаної територіальної громади; 

- координація роботи щодо проведення державно-громадських операцій та рейдів 

щодо профілактики негативних проявів у дитячому середовищі, запобігання дитячій 

бездоглядності: "Діти вулиці. Вокзал", "Урок" на території міської об’єднаної територіальної 

громади; 

- забезпечення здобуття повної загальної середньої освіти дітьми, які не навчалися 

тривалий час або не навчалися взагалі, на базі вечірніх (змінних) шкіл і професійно-

технічних навчальних закладів розташованих на території міської об’єднаної територіальної 

громади; 

- організація та проведення заходів до Міжнародного дня захисту дітей, Дня 

усиновлення під гаслом "Не залишимо без уваги жодної дитини", тижнів пропаганди 

правових знань, місячника пропаганди основних положень Конвенції ООН про права 

дитини, міського етапу огляду-конкурсу на кращу організацію правового навчання і 

виховання на території міської об’єднаної територіальної громади; 

- координація діяльності консультаційних пунктів в пологових відділеннях 

комунальних лікарень щодо спрямування спільної діяльності на роботу з матерями, які 

мають намір відмовитися від дитини, здійснення соціального супроводження таких матерів 

які проживають на території міської об’єднаної територіальної громади; 

- забезпечення щомісячного взаємоінформування між інспекторами ювенальної 

превенції Маловискіського відділу поліції, сектором у справах дітей та соціальної роботи з 

дітьми, сім’ями та молоддю міськради, відділом освіти молоді та спорту міської ради про 

дітей, які не навчаються, скоїли злочини, правопорушення, затримані за вживання 

наркотичних речовин, алкогольних напоїв, бродяжництво, жебракування, зазнали насильства 

в сім’ї, проживають у сім’ях, в яких батьки ухиляються від виконання батьківських 

обов’язків і проживають на території міської об’єднаної територіальної громади; 

- продовження співпраці з громадськими, благодійними, релігійними організаціями, 

що працюють в інтересах дітей з питань подолання бездоглядності та безпритульності серед 

них; 

- висвітлення в засобах масової інформації та офіційному сайті міської ради, питання 

подолання дитячої безпритульності та бездоглядності, запобігання сирітству, створення умов 

для всебічного розвитку та виховання дітей, покращення роботи щодо профілактики 

правопорушень та злочинів у дитячому середовищі, соціально-правового захисту дітей, 

залучення громадськості до розв’язання даних соціальних проблем; 

- проведення семінарів, нарад, науково-практичних конференцій для працівників, які 

займаються вирішенням питань запобігання бездоглядності серед дітей, профілактикою 

правопорушень та злочинності серед них, їх реабілітацією та соціальним захистом на 

території міської об’єднаної територіальної громади; 

- забезпечення функціонування мережі позашкільних навчальних закладів за місцем 

проживання дітей, підвищення ефективності їх роботи, вжиття заходів щодо відновлення 

тих, що використовуються не за призначенням, створення умов для здобуття позашкільної 



освіти дітьми, особливо в сільській місцевості шляхом розвитку мережі гуртків, спортивних 

секцій, відкриття філій чи нових закладів, у тому числі ДЮСШ, охоплення учнівської та 

студентської молоді різними організаційними формами виховної роботи безпосередньо в 

навчальних закладах, залучення дітей до участі в роботі аматорських, творчих колективів, 

мистецьких заходах, фестивалях, конкурсах. 

 

3. Визначення мети Програми 

Метою прийняття Програми є подолання дитячої безпритульності та бездоглядності, 

запобігання сирітству, створення умов для всебічного розвитку та виховання дітей, 

покращення роботи щодо профілактики правопорушень та злочинів у дитячому середовищі, 

соціально-правового захисту дітей, посилення відповідальності за виконання вимог 

законодавства у сфері охорони дитинства, покращення роботи, органів місцевого 

самоврядування щодо захисту прав дітей. 

 

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, показники 

результативності 

Розв’язання проблеми можливе шляхом: 

- реалізації на території міської об’єднаної територіальної громади державної політики 

щодо влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до сімейних 

форм виховання, захисту їх житлових та майнових прав, профілактики правопорушень та 

злочинності у дитячому середовищі як пріоритетного напрямку діяльності органів місцевого 

самоврядування; 

- розроблення та запровадження ефективних форм роботи з профілактики дитячої 

безпритульності і бездоглядності, виявлення на ранній стадії сімей, які неспроможні або не 

бажають виконувати виховні функції та забезпечення захисту прав дітей, які виховуються в 

таких сім’ях; 

- підвищення ефективності соціальної роботи з сім’ями або особами, які опинились у 

складних життєвих обставинах, зокрема, поліпшення соціального супроводу сімей, які 

виховують дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; 

- ведення єдиної інформаційної системи обліку дітей, які перебувають у складних 

життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 

персоніфікованого обліку нерухомого майна таких дітей; 

- здійснення системи організаційно-профілактичних заходів щодо запобігання дитячій 

безпритульності і бездоглядності; 

- встановлення персонального шефства працівників органів місцевого самоврядування, 

депутатського корпусу міської ради, педагогічних працівників, працівників поліції, 

представників соціально відповідального бізнесу, громадських, релігійних організацій над 

дітьми-сиротами, дітьми, які опинилися в складних життєвих обставинах, схильними до 

вчинення протиправних дій, їх батьками чи особами, які їх заміняють; 

- налагодження обліку дітей, батьки яких довготривалий час перебувають за межами 

населених пунктів, удосконалення форм і методів встановлення громадської опіки над 

такими дітьми. 

 

5. Проведення оцінки соціально-гендерного впливу заходів Програми 

Дасть можливість: 

- 100% влаштовувати нововиявлених дітей, які залишились без батьківського 

піклування, до сімейних форм виховання; 

- зменшити кількості дітей, вилучених з біологічної сім’ї; 

- забезпечити інформаційну підтримку з показом на LED моніторі (виготовлення 

буклетів, пам’яток) вирішення актуальних питань соціально-правового захисту дітей, 

реалізації права дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування на сімейне 

виховання, пропагування позитивного досвіду їх виховання, спрямованих на популяризацію 



здорового способу життя, запобігання жорстокості, насильства в сім’ї, профілактики 

правопорушень та злочинності у дитячому середовищі, сексуальній експлуатації дітей, 

формування навичок безпечного користування комп’ютерними технологіями та мережею 

інтернет випуск соціальної реклами, покращення інформованості населення про сімейні 

форми влаштування дітей (випуск соціальної реклами) 

- не допустити перебування дітей у закладах в урочний час або у вечірній час без 

супроводу дорослих, продажу їм алкогольних та тютюнових виробів; 

- виявляти і вилучати з громадських місць та об’єктів транспорту 100% дітей з 

неблагополучних сімей, які зазнали фізичного чи іншого насильства з боку дорослих, 

бродяжать і жебракують; 

- 100% охопити дітей шкільного віку навчанням; 

- привернути увагу жителів міста до проблеми захисту прав дітей із проведенням 

міських заходів із залученням дітей; 

- зменшити кількість відмов батьків від новонароджених дітей. 

 

6. Очікувані результати виконання Програми 

Виконання програми дасть можливість: 

- розробити і запровадити ефективні форми роботи з дітьми та їх батьками щодо 

усунення причин та умов, що сприяють дитячій безпритульності і бездоглядності, вчиненню 

дітьми правопорушень та злочинів, надання таким дітям та сім’ям, в яких вони виховуються 

комплексної допомоги; 

- реалізувати право дітей на сімейне виховання, насамперед біологічними батьками або 

в прийомній сім’ї, дитячому будинку сімейного типу, забезпечити 100% влаштування 

нововиявлених дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування до сімейних форм 

виховання, влаштувати не менше 80% дітей, які позбавлені батьківського піклування, до 

сімейних форм виховання; 

- активізувати роботу органів опіки та піклування щодо захисту житлових та майнових 

прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, забезпечити 100% 

постановку на квартирний облік дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 

відповідно до чинного законодавства; 

- персоніфіковано облікувати дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, дітей кризових соціальних категорій та осіб, які бажають взяти їх на виховання, 

завершити введення міського рівня ЄІАС «Діти» в промислову експлуатацію; 

- покращити інформованість населення про права дитини та сімейні форми 

влаштування дітей (розповсюдження соціальної відео реклами на офіційному сайті, 

розміщення плакатів); 

- не допускати перебування дітей без супроводу дорослих у нічний та урочний час в 

громадських місцях, порушення вимог щодо заборони продажу дітям алкогольних напоїв та 

тютюнових виробів, заборони розташування поблизу навчальних закладів магазинів, кафе, 

барів, де реалізуються спиртні напої та тютюнові вироби, розміщення реклами такої 

продукції, виявляти і вилучати з громадських місць та об’єктів транспорту дітей з 

неблагополучних сімей, які зазнали фізичного чи іншого насильства з боку дорослих, 

бродяжать і жебракують; 

- стовідсотково залучити до навчання дітей шкільного віку; 

- зменшити кількість відмов батьків від новонароджених дітей, а також дітей, 

вилучених із сімейного середовища; 

- покращити організацію правовиховної роботи з дітьми у загальноосвітніх навчальних 

закладах, поширити кращий досвід організації в них правової та виховної роботи. 

 

7. Обсяги та джерела фінансування програми 

Програма реалізовується за рахунок коштів міського бюджету із залученням коштів 

фермерських господарств, підприємств, установ, організацій, професійних спілок, Фонду 



соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, позабюджетних фондів, 

добровільних внесків юридичних і фізичних осіб, інших джерел фінансування, не 

заборонених чинним законодавством України. 

Обсяги бюджетних асигнувань визначатимуться, виходячи з необхідності 

забезпечення виконання у відповідних роках конкретних заходів Програми, орієнтовних 

витрат на їх реалізацію, обрахованих на підставі встановлених норм і нормативів, 

прогнозних цін та тарифів на послуги оздоровлення, і перевезення дітей з урахуванням 

індексу росту споживчих цін тощо, а також з урахуванням можливостей дохідної частини 

міського бюджету та спрямування на вказані цілі інших коштів, не заборонених чинним 

законодавством України.  

Заплановані обсяги фінансування заходів, навезені у додатку 4 до Програми. 

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету та інших джерел 

фінансування, не заборонених чинним законодавством (додатки 1, 2). 

 

8. Строки та етапи виконання програми 
Загальні обсяги фінансування: --- грн., фінансування Програми здійснюється в межах 

можливостей міського бюджету. 

 у т.ч. ресурсів, необхідних для реалізації Програми 2018 рік –        грн. 

2019 рік –        грн. 

2020 рік –        грн. 

2021 рік -         грн. 

 

9. Координація та контроль за заходом виконання програми 

Координацію здійснює замовник Програми – служба у справах сім’ї та дітей 

виконавчого комітету міської ради, відповідальними за її виконання є структурні підрозділи 

виконавчого комітету міської ради, як органи місцевого самоврядування. 

Контроль за виконанням Програми покладається на виконавчий комітет 

Маловисківської міської ради, службу у справах сім’ї та дітей виконавчого комітету міської 

ради, яка до 25 грудня інформує виконавчий комітет про хід виконання Програми та звітує 

перед постійною комісію міської ради з питань освіти, культури, молоді, фізичної культури 

та спорту (голова Артишко В.В.) та заступником міського голови з питань виконавчих 

органів ради Жовтило А.В.. 

Основними формами контролю по реалізацією заходів Програми будуть: 

- розпорядження міського голови про встановлення контролю за ходом реалізації 

Програми; 

- звітність структурних підрозділів виконавчого комітету міської ради про стан 

виконання заходів Програми. Здійснення аналізу ходу виконання Програми та прийняття 

додаткових заходів, спрямованих на досягнення мети Програми; 

- аналіз статистичної, відомчої звітності про виконання заходів та показників 

Програми; 

- висвітлення ходу реалізації Програми із залученням засобів масової інформації та 

розміщення її на офіційному сайті і LED екрані; 

- обговорення стану та проблем реалізації Програми на засіданнях постійної комісії 

міської ради з питань освіти, культури, молоді, фізичної культури та спорту (голова Артишко 

В.В.) з подальшим обговоренням на чергових засіданнях сесії міської ради; 

- проведення моніторингу та вжиття додаткових заходів згідно з рекомендаціями та 

пропозиціями Міністерства соціальної політики України та у разі необхідності – внесення 

коректив до Програми. 

 Інформація про виконання Програми готується за формою 4, 5 відповідно до 

«Порядку розроблення, фінансування, моніторингу цільових програм Маловисківскьої 

міської ради та їх виконання» затвердженого рішенням сесії Маловисківської міської ради 

від 26.09.2019 № 1756, згідно додатку 5 та 6 до Програми. 
Секретар міської ради                                                                                                     Л. ПОСТОЛЮК 



 

 



 

 

 

 

Додаток 1 до до Програми 

 

 

НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ І ЗАХОДИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ 

№ 
З/П 

Завдання Зміст заходів 

Цільова 

група 

(жінки/чоло

віки різних 

груп) 

Термін 

виконання 
Виконавці 

Джерела 

фінансуван

ня 

Обсяги фінансування по роках, тис. гри. 

Очікуваний 

результат 
І рік 

ІІ рік III рік ІV рік Всього 
І кв. II кв. III кв. IV кв. 

План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Завдання 

1. Сімейна 

політика як 

пріоритетний 
засіб 

запобігання 

дитячій 
безпритульнос

ті і 

бездоглядності 

1) забезпечити 

першочергове влаштування 

дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського 

піклування, в сім’ї, на 

усиновлення, під опіку або 
піклування, дитячі будинки 

сімейного типу, прийомні 

сім’ї 

діти 
2018 - 2021 

роки 

служба у 
справах сім’ї та 

дітей 

виконавчого 
комітету 

міської ради, 

виконавчий 
комітет міської 

ради 

не потребує 
фінансуван

ня 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

100% влаштування 

нововиявлених дітей, 

які залишились без 
батьківського 

піклування, до 

сімейних форм 
виховання 

2) вжити додаткових 

заходів щодо 
удосконалення роботи з 

підготовки потенційних 

опікунів, піклувальників, 
прийомних батьків, батьків-

вихователів та відповідних 

соціальних працівників 

діти 
2018 - 2021 

роки 

служба у 
справах сім’ї та 

дітей 

виконавчого 
комітету 

міської ради, 

виконавчий 
комітет міської 

ради 

не потребує 
фінансуван

ня 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

100% влаштування 

нововиявлених дітей, 

які залишились без 
батьківського 

піклування, до 

сімейних форм 
виховання 

3) підвищити ефективність 
соціальної роботи з сім’ями, 

які опинилися у складних 

життєвих обставинах, 
зокрема поліпшення 

соціального супроводу 

сімей, які виховують дітей-
сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування. 

діти 
2018 - 2021 

роки 

служба у 

справах сім’ї та 

дітей 
виконавчого 

комітету 

міської ради, 
виконавчий 

комітет міської 

ради 

не потребує 

фінансуван

ня 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

Зменшення кількості 

дітей, вилучених з 

біологічної сім’ї 



4) забезпечити інформаційну 

підтримку з показом на LED 

моніторі (виготовлення 

буклетів, пам’яток) 

вирішення актуальних 

питань соціально-правового 
захисту дітей, реалізації 

права дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського 
піклування на сімейне 

виховання, пропагування 

позитивного досвіду їх 
виховання, спрямованих на 

популяризацію здорового 

способу життя, запобігання 
жорстокості, насильства в 

сім’ї, профілактики 

правопорушень та 
злочинності у дитячому 

середовищі, сексуальній 

експлуатації дітей, 
формування навичок 

безпечного користування 

комп’ютерними 
технологіями та мережею 

інтернет 

батьки, 

опікуни, 

піклувальник
и, прийомні 

батьки, 

батьки – 
вихователі, 

усиновителі, 
законні 

представники 

дітей 

2018 - 2021 

роки 

служба у 

справах сім’ї та 
дітей 

виконавчого 

комітету 
міської ради, 

виконавчий 
комітет міської 

ради 

міський 

бюджет 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Покращення 

інформованості 
населення про сімейні 

форми влаштування 
дітей (випуск 

соціальної реклами) 



2. Система 

організаційно - 

профілактични

х заходів щодо 

запобігання 

дитячій 
безпритульнос

ті і 

бездоглядності 

1) посилити контроль за 

виконанням положень 

нормативно – правових актів 

про обмеження перебування 

дітей без супроводу 

дорослих у нічний та 
урочний час в громадських 

місцях, законність 

функціонування 
комп’ютерних та 

інтерактивних клубів, 

порядок відвідування їх 
дітьми; заборону продажу 

дітям алкогольних напоїв, 

тютюнових виробів, 
розповсюдження наркотиків, 

пропаганду проституції, 

насилля, жорстокості у 
дитячому середовищі; 

заборону розташування 

поблизу навчальних закладів 
магазинів, барів, де 

реалізуються спиртні напої 

та тютюнові вироби, 
розміщення реклами такої 

продукції. 

діти, батьки, 
опікуни, 

піклувальник

и, прийомні 
батьки, 

батьки – 

вихователі, 
усиновителі, 

законні 
представник 

дітей, 

підприємці, 
продавці 

2018 - 2021 

роки 

служба у 

справах сім’ї та  

дітей 
виконавчого 

комітету 
міської ради, 

Маловисківськи

й відділ поліції 

не потребує 

фінансуван
ня 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

Недопущення 

перебування дітей у 

закладах в урочний 
час або у вечірній час 

без супроводу 
дорослих, продажу їм 

алкогольних та 

тютюнових виробів 

2) забезпечити координацію 

роботи щодо проведення 

міських державно - 

громадських операцій та 

рейдів щодо профілактики 

негативних проявів у 
дитячому середовищі, 

запобігання дитячій 

бездоглядності: “Підліток. 
Зима. Канікули”, “Діти 

вулиці. Вокзал”, “Літо”, 

“Урок”. 

діти 
2018 - 2021 

роки 

служба у 
справах сім’ї та 

дітей 

виконавчого 
комітету 

міської ради, 

відділ освіти, 
молоді та 

спорту 

виконавчого 
комітету 

міської ради, 

Маловисківськи
й відділ поліції 

міський 
бюджет 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

Виявлення і 

вилучення з 

громадських місць та 

об’єктів транспорту 
100 % дітей з 

неблагополучних 

сімей, які зазнали 
фізичного чи іншого 

насильства з боку 

дорослих, бродяжать і 
жебракують 

3) забезпечити здобуття 

повної загальної середньої 

освіти дітьми, які не 
навчалися тривалий час або 

не навчалися взагалі, на базі 

вечірніх (змінних) шкіл і 
професійно-технічних 

навчальних закладів 

діти 
2018 - 2021 

роки 

відділ освіти, 
молоді та 

спорту 

виконавчого 
комітету 

міської ради 

не потребує 
фінансуван

ня 

- - - - - - - - - - - - - - - - 
100% охоплення дітей 

шкільного віку 

навчанням 



4) провести заходи до Дня 

усиновлення під гаслом “Не 

залишимо без уваги жодної 

дитини”, тижнів пропаганди 

правових знань, марафону “З 

турботою про дитину”, 
місячника пропаганди 

основних положень 

Конвенції ООН про права 
дитини, міського огляду - 

конкурсу на кращу 

організацію правового 
навчання і виховання 

діти 
2018 - 2021 

роки 

служба у 
справах сім’ї та  

дітей 

виконавчого 
комітету 

міської ради, 

відділ освіти, 
молоді та 

спорту 

виконавчого 
комітету 

міської ради 

міський 

бюджет 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Привернення уваги 

жителів міста до 

проблеми захисту 
прав дітей, 

проведення міських 

заходів із залученням 
дітей. 

5) забезпечити проведення 

міської акції «Діти мають 

права» до Міжнародного дня 

захисту дітей 
діти 

2018 - 2021 

роки 

служба у 
справах сім’ї та  

дітей 

виконавчого 
комітету 

міської ради 

міський 

бюджет 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

Привернення уваги 

жителів міста до 

проблем захисту прав 
дітей 

6) забезпечити 

функціонування в 
пологовому відділенні 

комунального 

некомерційного 
підприємства 

«Маловисківська центральна 

районна лікаря» 
консультаційних пунктів 

центрів служби у справах 

сім’ї та дітей виконавчого 
комітету міської ради, 

спрямування спільної 
діяльності на роботу з 

матерями, які мають намір 

відмовитися від дитини, 
здійснення соціального 

супроводження таких 

матерів 

породіллі, які 

зареєстровані, 
проживають 

на території 

міської 
об’єднаної 

територіально

ї громади 

2018 - 2021 

роки 

служба у 
справах сім’ї та  

дітей 

виконавчого 
комітету 

міської ради 

не потребує 
фінансуван

ня 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

Зменшення кількості 

відмов батьків від 

новонароджених 
дітей 



7) забезпечити щомісячне 

взаємоінформування між 

відділенням кримінальної 

міліції у справах дітей, 

службою у справах сім’ї та 

дітей виконавчого комітету 
міської ради, відділом 

освіти, молоді та спорту про 

дітей, які не навчаються, 
скоїли злочини, 

правопорушення, затримані 

за вживання наркотичних 
речовин, алкогольних 

напоїв, бродяжництво, 

жебракування, проживають 
у сім’ях, в яких батьки 

ухиляються від виконання 

батьківських обов’язків. 

діти, батьки, 

опікуни, 
піклувальник

и, прийомні 

батьки, 
батьки – 

вихователі, 

усиновителі, 
законні 

представники 

дітей 

2018 - 2021 

роки 

служба у 

справах сім’ї та 
дітей 

виконавчого 

комітету 
міської ради, 

відділ освіти, 

молоді та 
спорту 

виконавчого 

комітету 
міської ради, 

Маловисківськи

й відділ поліції 

не потребує 
фінансуван

ня 

                
Комплексне 

вирішення питань 

захисту прав дітей 

8) продовжити співпрацю з 

громадськими, 
благодійними, релігійними 

організаціями, що працюють 

в інтересах дітей з питань їх 
соціально – правового 

захисту, подолання 

бездоглядності та 
безпритульності у дитячому 

середовищі, а також 

здійснення ними 

незалежного громадського 

контролю за додержанням 

прав дітей у навчальних 
закладах, спеціальних 

установах для дітей і 

закладах соціального 
захисту, в яких перебувають 

діти. 

діти 
2018 - 2021 

роки 

справах сім’ї та  

дітей 
виконавчого 

комітету 

міської ради 

не потребує 
фінансуван

ня 

                

Покращення роботи 

щодо подолання 
дитячої 

бездоглядності та 

безпритульності 

9) налагодити ведення 

обліку дітей, батьки яких 

довготривалий час 
перебувають за межами 

Маловисківської міської 

об’єднаної територіальної 
громади, удосконалювати 

форми і методи 

встановлення громадської 
опіки над такими дітьми. 

діти 
2018 - 2021 

роки 

справах сім’ї та  

дітей 

виконавчого 
комітету 

міської ради 

не потребує 

фінансуван
ня 

                

Покращення роботи 

щодо подолання 

дитячої 
бездоглядності та 

безпритульності 



10) координувати роботу 

відповідних органів у 

вирішенні питань захисту 

прав, свобод і законних 

інтересів дітей, запобігання 

дитячої бездоглядності з 
наданням їм методичної 

допомоги, консультацій з 

питань соціально-правового 
захисту дітей, забезпечити 

першочергове влаштування 

дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського 

піклування в сім‘ї, на 

усиновлення, під опіку або 
піклування, в ДБСТ і 

прийомні сім’ї, перевірку 

умов проживання дітей 
кризових категорій, 

вилучення їх та 

влаштування, виявлення 
дітей кризових категорій. 

діти 
2018 - 2021 

роки 

справах сім’ї та  

дітей 

виконавчого 
комітету 

міської ради 

не потребує 

фінансуван
ня 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

Покращення роботи 

щодо подолання 

дитячої 
бездоглядності та 

безпритульності 

11) встановити персональне 

шефство працівників міської 
ради, педагогічних 

працівників, працівників 

поліції, представників 
соціально відповідального 

бізнесу, громадських, 

релігійних організацій над 
дітьми-сиротами, дітьми, які 

опинилися в складних 

життєвих обставинах, 
схильними до вчинення 

протиправних дій, їх 

батьками чи особами, які їх 
заміняють. 

діти 
2018 - 2021 

роки 

справах сім’ї та  
дітей 

виконавчого 

комітету 
міської ради 

не потребує 

фінансуван

ня 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

Покращення роботи 
щодо подолання 

дитячої 

бездоглядності та 
безпритульності 



  12) забезпечити дотримання 

законодавства про права 

дітей на освіту, охорону 

життя та здоров’я, доступ 

дітей до високоякісних 

медичних послуг, 
попередження інвалідності 

серед них, надання належної 

поліклінічної допомоги 
дітям-інвалідам, охоплення 

дітей-інвалідів медико-

соціальною реабілітацією, 
інклюзивною освітою у 

дошкільних та 

загальноосвітніх навчальних 
закладах, проведення 

обов’язкових медичних 

профілактичних оглядів 
дітей дошкільного та 

шкільного віку, організацію 

медико-педагогічного 
контролю за фізичним 

вихованням дітей у 

навчальних закладах, 
формування здорового 

способу життя. 

діти 
2018 - 2021 

роки 

комунальне 

некомерційне 
підприємство 

«Маловисківськ

а центральна 
районна 

лікаря», відділ 
освіти, молоді 

та спорту 

виконавчого 
комітету 

міської ради 

не потребує 

фінансуван
ня 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

Покращення роботи 

щодо подолання 

дитячої 
бездоглядності та 

безпритульності 

13) створити умови для 

здобуття позашкільної 

освіти дітьми, шляхом 

розвитку мережі гуртків, 

спортивних секцій, 

відкриття філій чи нових 
закладів, у тому числі 

ДЮСШ. Вжити заходів 

щодо охоплення учнівської 
та студентської молоді 

різними організаційними 

формами виховної роботи 
безпосередньо в навчальних 

закладах шляхом залучення 

педагогів та батьківської 
громадськості 

діти, батьки, 
опікуни, 

піклувальник

и, батьки – 
вихователі, 

прийомні 

батьки, 
усиновителі, 

законні 

представники 
дітей 

2018 - 2021 
роки 

відділ освіти, 

молоді та 

спорту 
виконавчого 

комітету 

міської ради 

не потребує 

фінансуван

ня 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

Покращення роботи 
щодо подолання 

дитячої 

бездоглядності та 
безпритульності 

14) Провести масові заходи: 

- «У Великдень разом», - 

«Міжнародний день захисту 
дітей», - «Міжнародний день 

захисту прав дітей», - 

«Миколай іде». 

діти 
2018 - 2021 

роки 

служба у 

справах сім’ї та 

дітей 
виконавчого 

комітету 

міської ради 

міський 
бюджет 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

Покращення роботи 
щодо подолання 

дитячої 

бездоглядності та 
безпритульності 

 



Примітка: 

1. В графі 7 «Джерела фінансування» вказуються джерела ресурсів, за рахунок яких буде виконуватися захід (державний, обласний, 

сільський (селищний, міський) бюджети, не бюджетні джерела - кредитні ресурси, кошти суб’єктів підприємницької діяльності, кошти 

населення тощо). 

У випадку, якщо виконання окремих заходів не потребує вкладення коштів, а головний виконавець програми все одно вважає необхідним їх 

включення до програми, що вплине на загальні результати програми, у графі 7 «Джерела фінансування» зазначається «фінансування не 

потребує» 

 

 



 


