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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ: 

Україна як член міжнародного співтовариства бере участь у діяльності 

зі створення сприятливого для дітей середовища, в якому гідний розвиток і 

захист їх прав забезпечується з дотриманням принципів демократії, 

рівності, миру, соціальної справедливості з урахуванням моральних засад та 

традиційних цінностей українського суспільства, спрямованих на зміцнення 

сім'ї та морального здоров'я дітей в Україні.  

На сьогодні держава і суспільство активізували роботу, спрямовану на 

практичну реалізацію основних напрямів поліпшення становища дітей в 

Україні, зокрема щодо виявлення та викорінення такого негативного явища, 

як дитяча бездоглядність та поліпшення соціального і правового захисту 

дітей, що залишилися без батьківського піклування.  

Проте робота, що проводиться в громаді з метою запобігання 

бездоглядності серед дітей, їх соціально-правового захисту, є різнобічною 

та повинна проводитись постійно. Виходячи зі статистичних показників 

видно, що в громаді кількість сімей, які з різних причин не виконують 

виховних функцій стосовно власних  дітей, та тих, що перебувають у 

складних життєвих обставинах є сталою та не зменшується. Аналогічно 

виглядають і показники щодо кількості дітей-сиріт, та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, оскільки ситуація в дитячому середовищі є 

неоднозначною та потребує щоденного контролю та реагування на 

різноманітні випадки з боку органу місцевого самоврядування.  

Прийняття цієї Програми зумовлено необхідністю виконання Законів 

України «Про Загальнодержавну програму "Національний план дій щодо 

реалізації Конвенції ООН про права дитини", "Про забезпечення 

організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування " від 13 січня 2005 року №2342 -1V, 

"Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей» від 

24 січня 1995 року № 20/95-ВР, постанови КМУ № 866 від 24 вересня 2008 

року «Про діяльність органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом 

прав дитини», постанови КМУ № 905 «Про затвердження порядку 

провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за 

дотриманням прав усиновлених дітей».  

А також наказу Державного департаменту з усиновлення та захисту 

прав дитини Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту № 110 

від 24 грудня 2009 року «Про службу захисту інформації Єдиної 

інформаційно-аналітичної системи «Діти» («ЄІАС «Діти») яким на службу  

у справах дітей покладено завдання забезпечити підготовку до експлуатації 

та забезпечення належного  функціонування комплексної системи захисту 

інформації ЄІАС «Діти». 

 



2.МЕТА Й ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ . 

Метою програми є створення умов для реалізації державних гарантій і 

конституційних прав дітей шляхом концентрації зусиль органів державної 

влади та місцевого самоврядування, щодо розв'язання проблем дитячої 

бездоглядності та безпритульності, поліпшення становища дітей, що 

опинились в складних життєвих обставинах, створення належних умов для 

їх соціальної реабілітації, контролю за умовами проживання та виховання 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, що виховуються 

в різних формах сімейного виховання в Деражнянській міській 

територіальній громаді, а також створення умов для утвердження в 

суспільстві сімейних цінностей, матеріального забезпечення сімей з дітьми, 

забезпечення їх морального здоров'я, виховання відповідального батьківства 

та запобігання соціальному сирітству. 

Основними завданнями Програми є: 

- підвищення ефективності роботи органів місцевого самоврядування по 

запобігання соціальному сирітству, подолання бездоглядності та 

безпритульності серед дітей; 

- проведення профілактичних рейдів та інших заходів щодо виявлення 

дітей які залишилися без батьківського піклування, чи перебувають в 

умовах, що загрожують їх життю та здоров'ю;  

- виявлення неблагополучних сімей і забезпечення захисту прав і 

законних інтересів дітей, які в них виховуються;  

- удосконалення форм соціальної підтримки дітей, які перебувають у 

складних життєвих обставинах; 

-  забезпечення розвитку та доступності соціальних послуг для сімей з 

дітьми; 

- влаштування дітей до закладів соціального захисту та тимчасового 

перебування; 

- здійснення заходів щодо контролю за умовами проживання та 

виховання дітей-сиріт, та дітей, позбавлених батьківського піклування що 

виховуються в різних формах сімейного виховання;  

- забезпечення роботи єдиної інформаційної системи «Діти» (ЄІАС 

«Діти») в частині ведення єдиного електронного банку даних дітей -сиріт, 

дітей позбавлених батьківського піклування та дітей, що опинилися в 

складних життєвих обставинах, електронного банку даних потенційних 

усиновителів, опікунів та прийомних батьків і батьків вихователів.  

- влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування до сімейних форм виховання;  

- здійснення заходів щодо відзначення в районні Міжнародного Дня 

захисту дітей та дня Святого Миколая.  



3. ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: 

Для виконання Програми необхідно здійснити наступні заходи: 

І.СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: 

1.Забезпечити своєчасне виявлення, облік та супровід дітей, які 

виховуються у неблагополучних сім'ях.  

Служба у справах дітей, відділ освіти, молоді та спорту, 

сектор ПД № 1 відділу поліції № 3 Хмельницького РУП  ГУ 

НП в  Хмельницькій області, міський центр надання  
соціальних послуг 

2. Сприяти організації роботи щодо запобігання соціальному сирітству, 

реабілітації бездоглядних та безпритульних дітей, розвитку сімейних форм 

виховання дітей, позбавлених батьківського піклування, бездоглядних та 

безпритульних, схильних до бродяжництва.  
Служба у справах дітей, відділ освіти, молоді та спорту, 

сектор ПД № 1 відділу поліції № 3 Хмельницького РУП  ГУ 

НП в  Хмельницькій області, міський центр надання  

соціальних послуг  

3. Удосконалення системи соціальної роботи з сім'ями, що мають дітей і 

опинилися в складних життєвих обставинах;  

Служба у справах дітей, міський центр надання  

соціальних послуг 

4. Своєчасно виявляти бездоглядних та безпритульних дітей, а також 

дітей, що зазнали насильства,  влаштовувати їх на виховання в заклади 

сімейного типу та соціального захисту;  

Служба у справах дітей, відділ освіти, молоді та спорту, 

сектор ПД № 1 відділу поліції № 3 Хмельницького РУП  ГУ 

НП в  Хмельницькій області, міський центр надання  
соціальних послуг, заклади охорони здоров’я  

 

5. Проведення профілактичних рейдів та інших заходів щодо виявлення 

дітей які залишилися без батьківського піклування, чи перебувають в 

умовах, що загрожують їх життю та здоров'ю  

Служба у справах дітей, відділ освіти, молоді та спорту, 

сектор ПД № 1 відділу поліції № 3 Хмельницького РУП  ГУ 

НП в  Хмельницькій області, міський центр надання  

соціальних послуг  



6. Встановлювати статус дитини-сироти або дитини, позбавленої 

батьківського піклування, не пізніш як через два місяці після виявлення 
дитини, яка залишилася без батьківського піклування;  

Служба у справах дітей 

7. Налагодити механізм взаємодії органів місцевого самоврядування, 

професійних спілок та організацій роботодавців, інших громадських 

організацій, до сфери діяльності яких належить здійснення заходів, 

спрямованих на боротьбу із застосуванням найгірших форм дитячої праці;  

Служба у справах дітей 

8. Забезпечення реалізації права дитини на захист від економічної 

експлуатації та від виконання будь-якої роботи, що може бути небезпечною 

для її здоров'я, стати перешкодою у здобутті нею освіти чи завдавати шкоди 

фізичному, розумовому, духовному і моральному розвитку; 

   Служба у справах дітей, відділ освіти, молоді та спорту, 

сектор ПД № 1 відділу поліції № 3 Хмельницького РУП  ГУ 
НП в  Хмельницькій області, міський центр надання  

соціальних послуг  

9.Здійснювати заходи, спрямовані на поширення сімейних форм 

виховання та утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування 

Служба у справах дітей, міський центр надання  

соціальних послуг  

     10. Здійснювати заходи що забезпечення безперебійної роботи єдиної 

інформаційної системи «Діти» (ЄІАС «Діти») в частині ведення єдиного 
електронного банку даних дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського 

піклування та дітей, що опинилися в складних життєвих обставинах, 

електронного банку даних потенційних усиновителів, опікунів та 

прийомних батьків і батьків вихователів. 

Служба у справах дітей 

11.Здійснення заходів щодо контролю за умовами проживання та 

виховання дітей-сиріт, та дітей, позбавлених батьківського піклування, що 

виховуються в різних формах сімейного виховання а також перебувають у 

державних закладах на повному чи частковому державному утриманні.  

Служба у справах дітей 

12.Вжити заходів до залучення в установленому порядку додаткових 

коштів із джерел, не заборонених законодавством, для надання адресної 

допомоги дітям незахищених категорій  



Служба у справах дітей, міський центр надання соціальних  

послуг  

13. Сприяти залученню молоді до участі в гуртках, секціях, творчих 

об'єднаннях тощо, з метою зайнятості у вільний час, та недопущення 

вчинення протиправних дій неповнолітніми, попередження в дитячому 

середовищі різноманітних негативних явищ  

Служба у справах дітей, відділ освіти, молоді та сорту, відділ 
культури та спорту, міський центр надання соціальних  послуг 

 

2. КАДРОВЕ ТА НАУКОВЕ-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: 

1. Забезпечити вирішення актуальних питань дитячої, сімейної політики, 
популяризацію історичних традицій української родини та нових форм 

сімейного виховання. 

Служба у справах дітей, міський центр надання соціальних  

послуг  

     2. Активізувати роботу з благодійними організаціями і фондами щодо 

залучення їх можливостей для надання адресної допомоги дітям, які 

знаходяться у складних і надзвичайних умовах.  

Служба у справах дітей, відділ освіти, молоді та спорту, 

міський центр надання соціальних  послуг 

3. Забезпечити неухильне дотримання Закону України «Про запобігання 

та протидію домашньому насильству» та нормативно законодавчих 

документів з питань попередження домашнього насильства.  

 

   Служба у справах дітей, відділ освіти, молоді та спорту, 
сектор ПД № 1 відділу поліції № 3 Хмельницького РУП  ГУ 

НП в  Хмельницькій області, міський центр надання  

соціальних послуг  

 

4. Поширювати в навчальних закладах району, підприємствах, установах 
та організаціях брошури, буклети, плакати з питань запобігання дитячої 

бездоглядності та безпритульності і розвитку сімейних форм виховання 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського  піклування.   

Служба у справах дітей, міський центр надання 

соціальних послуг  

5. Проводити профілактичну роботу серед молоді щодо попередження 

проявів дитячої бездоглядності, правопорушень, різних проявів девіантної 

поведінки, шляхом лекцій, бесід, тренінгів, "круглих столів" та інших видів 

просвітницько-виховної роботи 

Служба у справах дітей, відділ освіти, молоді та спорту  

сектор ПД № 1 відділу поліції № 3 Хмельницького РУП  ГУ 



НП в  Хмельницькій області, міський центр надання  

соціальних послуг  

6. Забезпечити висвітлення проведеної роботи на виконання 

програми "Діти Деражнянщини на 2021-2025 роки" в засобах масової 

інформації 

Служба у справах дітей 

 

З.ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ 

Видатки, пов'язані із здійсненням заходів спрямованих на 

виконання програми «Діти Деражнянщини» Деражнянської міської 

територіальної громади 2021-2025 роки» здійснюються за рахунок 
виділених в установленому порядку коштів з міського бюджету в межах 

затверджених асигнувань в міському бюджеті на відповідний фінансовий 

рік та фінансових можливостей міської ради.  

4.ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВІД ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ 

 

Виконання Програми наддасть змогу: 

- створити умови для утвердження в суспільстві сімейних цінностей, 

матеріального забезпечення сімей з дітьми, забезпечення їх морального 

здоров'я, виховання відповідального батьківства та запобігання 

соціальному сирітству; 

- організувати результативну роботу щодо запобігання соціальному 

сирітству, реабілітації бездоглядних та безпритульних дітей, розвитку 
сімейних форм виховання дітей, позбавлених батьківського піклування, 

бездоглядних та безпритульних, схильних до бродяжництва;  

- створити умови для забезпечення захисту прав дітей, їх соціально - 

психологічної реабілітації;  

- створення умов для реалізації права кожної дитини на виховання в 

сім'ї; 

- зменшити кількість бездоглядних та безпритульних дітей, вивчити і 

розв'язати проблему дитячої бездоглядності, захистити права і законні 

інтереси дітей, забезпечити їх соціальну реабілітацію;  

- поліпшити діяльність органу опіки та піклування щодо виявлення 

дітей, які потребують соціального захисту та роботи з ними;  

- забезпечити стабільну роботи єдиної інформаційної системи «Діти» 

(ЄІАС «Діти») в частині ведення єдиного електронного банку даних дітей -

сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування та дітей, що опинилися в 

складних життєвих обставинах, електронного банку даних потенційних 



усиновителів, опікунів та прийомних батьків і батьків вихователів на 

районному рівні. 

 

- попередити найгірші формам дитячої праці та їх ліквідацію шляхом 

запровадження ефективних економічних, правових і соціальних 
механізмів, спрямованих на запобігання порушенням законодавства щодо 

застосування праці дітей;  

 - залученню молоді до участі в гуртках, секціях, творчих об'єднаннях 
тощо, з метою зайнятості у вільний час, та недопущення вчинення 

протиправних дій неповнолітніми, попередження в дитячому середовищі 

різноманітних негативних явищ 

 

 

 

 

 

 

  Служба у справах дітей міської ради та постійна комісія міської ради з 

питань регламенту, депутатської діяльності та етики, законності, прав 
людини, охорони здоров’я, освіти, культури, молоді, фізкультури і спорту, 

соціального захисту населення здійснюють контроль за виконанням 

Програми «Діти Деражнянщини» на 2021-2025 роки та при необхідності 

вносять пропозиції щодо її коригування.  

 Служба у справах дітей міської ради щорічно звітує перед міською радою 
про хід виконання Програми та забезпечує висвітлення в засобах масової 

інформації відомостей про виконання Програми.  

 

 

 
Начальник служби         Володимир 

СТАДНІК  

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

5. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМИ 



 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ПАСПОРТ  

програми «ДІТИ ДЕРАЖНЯНЩИНИ»  

Деражнянської міської територіальної громади  

на 2021-2025 роки 

 

1.Ініціатор розроблення 

Програми  

Служба у справах дітей міської ради 

2. Підстава для 
виконання Програми 

Закони України «Про місцеве самоврядування», 
"Про забезпечення організаційно-правових умов 

соціального захисту дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування " від 13 

січня 2005 року №2342-1V, "Про органи і 

служби у справах дітей та спеціальні установи 
для дітей» від 24 січня 1995 року № 20/95-ВР, 

постанови КМУ № 866 від 24 вересня 2008 року 

«Про діяльність органів опіки та піклування, 

пов'язаної із захистом прав дитини», постанови 

КМУ № 905 «Про затвердження порядку 
провадження діяльності з усиновлення та 

здійснення нагляду за дотриманням прав 

усиновлених дітей». 

3. Розробник Програми  Служба у справах дітей міської ради 

4. Головний розпорядник 
коштів 

Служба у справах дітей міської ради 

5. Учасники програми Служба у справах дітей міської ради, відділ освіти, 

молоді та спорту, сектор ПД № 1 відділу поліції 

№ 3 Хмельницького РУП  ГУ НП в  

Хмельницькій області, міський центр надання  

соціальних послуг 

6. Строк виконання 

Програми 

2021-2025 роки 

7. Перелік бюджетів які 

беруть участь у 

виконанні Програми 

Міський бюджет  



8. Загальний обсяг 

фінансових ресурсів  
необхідних для реалізації 

Програми 

20,0 тис. грн на рік. 

 
Обсяг фінансових ресурсів, необхідних для 

реалізації заходів Програми, може змінюватися 

шляхом внесення  відповідних  змін до міського 

бюджету впродовж терміну дії Програми  
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