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дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування»
від 13.01.2005 року № 2342-IV
Постанова Кабінету Міністрів України
від 16.03.2017 р. № 148 «Деякі питання
здійснення патронату над дитиною»;
Положення про дитячий будинок
сімейного
типу,
затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України
від 26.04.2002 р. № 564;
Положення про прийомну сім’ю,
затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 26.04.2002 р.
№ 565;
Закон України: «Про запобігання та
протидію домашньому насильству»
від 07.12.2017 року № 2229-VIII
Розробник Програми
Служба у справах дітей Корюківської
міської ради
Відповідальний
виконавець Служба у справах дітей Корюківської
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Служба у справах дітей Корюківської
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молоді та спорту Корюківської міської
ради, Центр надання соціальних послуг
Корюківської міської ради
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2021-2024 роки
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Загальний обсяг фінансових 249,5 тис. грн

8.1

ресурсів,
необхідних
для
реалізації Програми, всього, у
тому числі:
2021 рік – 56,0 тис. грн
2022 рік – 64,5 тис грн
2023 рік – 64,5 тис. грн
2024 рік – 64,5 тис. грн
Коштів міського бюджету
249,5 тис. грн
2021 рік – 56,0 тис. грн
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2023 рік – 64,5 тис. грн
2024 рік – 64,5 тис. грн

1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма
На сучасному етапі розвитку українського суспільства посилення
соціально-правового захисту дітей є одним із пріоритетних напрямків
здійснення державної соціальної політики та важливою умовою інтеграції до
Європейської спільноти. Це зобов’язує органи влади працювати в інтересах
дітей. Проблема виховання і захисту підростаючого покоління ніколи не
втратить своєї актуальності, адже діти – гарант самозбереження, здоров’я і
поступу нації. Вкладаючи ресурси в дитинство, держава зміцнює майбутні
продуктивні сили, забезпечує стабільність добробуту, готує активних громадян,
здатних перебрати до своїх рук управління державними і суспільними
справами, впевнено йти курсом розвитку, орієнтуючись на високі виважені
рішення, сприймати духовні пріоритети.
На сьогодні найбільш уразливими є сім’ї з дітьми, батьки яких з певних
причин не можуть забезпечувати належного догляду та утримання своїх дітей,
часто ухиляються від виконання батьківських обов’язків. Часто такі діти стають
жертвами різних видів насильства та злочинів, їх залучають у протиправну
діяльність, їх життю загрожує небезпека. Збільшується кількість батьків,
позбавлених батьківських прав, відповідно дітей, які вилучаються з
небезпечного сімейного середовища та потрапляють у заклади соціального
захисту. У той же час створюються і розвиваються сімейні форми виховання
дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Тож, завдання
сьогодення пов’язані з тим, щоб дати дитині-сироті та дитині, позбавленій
батьківського піклування, можливість виховуватись у сім’ї.
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.
Для запобігання подібним негативним проявам у дитячому середовищі,
на підвідомчій території Корюківської міської ради налагоджена системна
профілактична робота, що включає проведення заходів із своєчасної
діагностики ознак сімейного неблагополуччя, профілактичної роботи з
батьками, організацію надання необхідної соціальної, психологічної,
педагогічної та медичної допомоги дітям. Особливої уваги та турботи з боку
суспільства, всіх державних органів та недержавних організацій потребують
діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування. Актуальним
залишається питання влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених

батьківського піклування, до сімейних форм виховання, створення умов для
зростання кожного маленького українця у колі сім’ї.
2. Мета Програми
Основною метою Програми є:
- створення умов для утвердження в суспільстві сімейних цінностей,
матеріального забезпечення сімей з дітьми, забезпечення їх морального
здоров’я, виховання відповідального батьківства, збереження біологічних
сімей;
- подолання дитячої безпритульності та бездоглядності, запобігання
сирітству, створення належних умов для забезпечення реалізації права кожної
дитини на виховання в сімейному середовищі, для всебічного розвитку та
виховання дітей, удосконалення превентивної та профілактичної роботи щодо
запобігання вчиненню дітьми злочинів і інших правопорушень, створення
ефективної системи реабілітації неповнолітніх правопорушників, їх
ресоціалізації та соціальної реінтеграції, соціально-правового захисту дітей,
посилення відповідальності за виконанням вимог законодавства у сфері
охорони дитинства, покращення роботи органів місцевого самоврядування
щодо захисту прав дітей;
- подальший розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, створення умов для реалізації права
кожної дитини на виховання в сім’я;
- удосконалення діяльності органу опіки та піклування в напрямку
раннього виявлення сімей з дітьми, які перебувають в складних життєвих
обставинах, надання їм необхідної допомоги, спрямованої на підвищення рівня
їх соціальної захищеності, економічної спроможності та зміцнення
батьківського виховного потенціалу;
- удосконалення механізму взаємодії місцевих органів влади з питань
здійснення контролю за умовами утримання і виховання дітей у сім’ях, де
батьки неналежним чином виконують свої батьківські обов’язки, сім’ях
опікунів, піклувальників;
- запровадження ефективних форм роботи з профілактики дитячої
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.
3. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел
фінансування.
Прийняття цієї Програми дозволить підвищити рівень здійснення
соціального захисту дітей, особливо дітей, які опинились у складних життєвих
обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,

забезпечення їх прав, свобод і законних інтересів, у тому числі на безпечні
умови виховання та проживання в сімейному оточенні.
Програма передбачає протягом 2021-2024 років здійснити комплекс
заходів, спрямованих на поліпшення становища дітей, їх фізичного,
інтелектуального і духовного розвитку шляхом:
- підтримки сімей, які взяли на виховання дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, дітей соціально незахищених категорій,
сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах;
- проведення спільних профілактичних рейдів та операцій для
своєчасного виявлення бездоглядних та безпритульних дітей, їх влаштування
до закладів соціального захисту дітей;
- підвищення рівня взаємодії між службою у справах дітей, відділом
освіти, культури, молоді та спорту, Центра надання соціальних послуг,
закладами охорони здоров’я, Корюківським відділом поліції ГУНП в
Чернігівській області з питань подолання дитячої бездоглядності, здійснення
соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування;
- підвищення поінформованості населення з питань реалізації прав,
свобод та законних інтересів дітей, розвитку сімейних форм виховання дітейсиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в результаті проведення
інформаційних кампаній в мережі Інтернет та ЗМІ, закладах освіти, тощо.
Фінансове забезпечення заходів Програми здійснюється за рахунок
коштів міського бюджету. Обсяг фінансування Програми визначається,
виходячи з конкретних завдань та можливостей фінансового забезпечення у
відповідному бюджетному періоді.
4. Завдання, заходи реалізації Програми та результативні показники
Протягом 2021-2024 років планується реалізувати завдання та здійснити
такі заходи:
-забезпечення раннього виявлення, обліку, соціального інспектування та
супроводження сімей, які неспроможні або не бажають виконувати виховні
функції стосовно дітей, надання комплексної допомоги сім’ям з дітьми;
-сприяння влаштуванню дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, в сім’ї, під опіку або піклування з дотриманням порядку
влаштування дітей у відповідності до чинного законодавства;
- систематичне здійснення на засіданнях комісії з питань захисту прав
дитини, нарадах аналізу стану роботи з профілактики правопорушень,
подолання дитячої безпритульності та бездоглядності;
- проведення профілактичних рейдів з метою виявлення бездоглядних і
безпритульних дітей;
- забезпечення влаштування на тимчасове перебування дітей до центрів
соціально-психологічної реабілітації дітей;
- забезпечення проведення рейду «Урок» з метою виявлення дітей, які
систематично не відвідують навчальні заклади;

- висвітлення у в друкованих засобах масової інформації під тематичними
рубриками питання про подолання дитячої бездоглядності, привернення уваги
населення до цієї соціальної проблеми, а також якнайширшого залучення
громадськості до її розв’язання, про стан виконання соціальних програм, акцій
щодо соціального захисту дітей.
5. Координація та контроль за ходом виконання Програми
Безпосередній контроль за реалізацією заходів Програми здійснює
Служба у справах дітей Корюківської міської ради та постійна комісію з
гуманітарних питань, законності, правопорядку, надзвичайних ситуацій,
регуляторної політики, депутатської етики та регламенту. Про хід реалізації
Програми Служба у справах дітей Корюківської міської ради щорічно подає
звіт до Корюківської міської ради.
Секретар міської ради

А.ПЛЮЩ

Додаток до
Програми попередження
дитячої безпритульності та бездоглядності,
розвитку сімейних форм виховання дітейсиріт, дітей, позбавлених батьківського
піклування, на підвідомчій території
Корюківської міської ради
на 2021-2024 роки
Напрями діяльності та заходи Програми попередження дитячої безпритульності та бездоглядності, розвитку
сімейних форм виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, на підвідомчій території
Корюківської міської ради на 2021-2024 роки
№
з/п

Перелік заходів
Програми

Строк
виконання
заходів

Виконавці

Джерела
фінансування

Орієнтовані обсяги фінансування,
(вартість), грн., у тому числі по роках
Загальний
обсяг

2021

2022

2023

Очікуваний
результат

2024

1. Запобігання соціальному сирітству, попередження бездоглядності та безпритульності серед дітей
1.1

Організація
профілактичних
рейдів та операцій
на території
Корюківської
міської ради для
виявлення причин,
що зумовлюють
дитячу
бездоглядність та
безпритульність,
інші негативні

2021-2024

Служба у
Фінансування
справах дітей не потребує
Корюківської
міської ради,
Центр
надання
соціальних
послуг
Корюківської
міської ради ,
Корюківський
ВП ГУНП в

-

-

-

-

-

Зменшення рівня
асоціальних
проявів серед
дітей

1.2.

1.3

прояви в дитячому
середовищі, вчасне
виявлення дітей,
які опинились у
складних життєвих
обставинах,
забезпечення
влаштування дітей
до центрів
соціальнопсихологічної
реабілітації дітей
Проведення нарад,
засідань за
«круглим столом»
з питань соціально
-правового захисту
дітей

Проведення
обстеження умов
проживання дітей
у сім’ях, які
перебувають у

Чернігівській
області

2021-2024

2021-2024

Служба у
справах дітей
Корюківської
міської ради,
Центр
надання
соціальних
послуг
Корюківської
міської ради,
відділ освіти,
культури,
молоді та
спорту
Корюківської
міської ради,
Корюківський
ВП ГУНП в
Чернігівській
області
Служба у
справах дітей
Корюківської
міської ради,
Центр

Фінансування
не потребує

-

-

-

-

-

Підвищення
рівня взаємодії
структурних
підрозділів
органів
державної влади
та інститутів
громадянського
суспільства у
вирішенні
актуальних
завдань
державної
політики у сфері
охорони
дитинства ,
забезпечення
правової освіти
дітей.

Фінансування
не потребує

-

-

-

-

-

Організація
своєчасного
виявлення, облік,
соціальне
інспектування

складних життєвих
обставинах та
сім’ях опікунів,
піклувальників

1.4.

Направлення дітей,
які залишилися без
батьківського
піклування, та
перебувають у
складних життєвих
обставинах, до
закладів
соціального
захисту, підвіз
дітей до м.
Чернігів для участі
у святкових
заходах

1.5.

Проведення
2021-2024
благодійних акцій,
святкових заходів
для дітей соціально

2021-2024

надання
соціальних
послуг
Корюківської
міської ради,
відділ освіти,
культури,
молоді та
спорту
Корюківської
міської ради,
Корюківський
ВП ГУНП в
Чернігівській
області
Служба у
Міський
справах дітей бюджет
Корюківської
міської ради

Служба у
справах дітей
Корюківської
міської ради

Міський
бюджет

18 000

3 000

5 000

5 000

5 000

23 000

2 000

7 000

7 000

7 000

сімей, які
неспроможні або
не бажають
виконувати
виховні функції
стосовно дітей;
здійснення
нагляду за станом
утримання дітей
–сиріт та дітей,
позбавлених
батьківського
піклування, у
сім’ях опікунів,
піклувальників,.
Забезпечення
тимчасового
влаштування
дітей –сиріт та
дітей,
позбавлених
батьківського
піклування, дітей,
що опинились у
складних
життєвих
обставинах,
організація участі
дітей
вищевказаної
категорії в
обласних
заходах.
Забезпечення
участі дітей
вищевказаної
категорії у

незахищених
категорій з нагоди
відзначення Дня
сім’ї (15 травня),
2021-2024
Дня матері (І
неділя травня), Дня
захисту дітей (1
червня), Дня знань
(1 вересня); Дня
усиновлення (30
вересня); Дня
спільних дій в
інтересах дітей (20
листопада),
Новорічних та
Різдвяних свят
1.6

1.7.

Проведення
районного оглядуконкурсу дитячої
творчості серед
дітей-сиріт та
дітей, позбавлених
батьківського
піклування, «Світ
очима дітей»
Забезпечення
функціонування
Єдиної
інформаційноаналітичної
системи «Діти»

святкових
заходах.
Підтримка дітей
соціально
48500 48500 48500 незахищених
категорій,
підвищення
поінформованості
населення з
питань захисту
прав та законних
інтересів дітей

Відділ
Міський
соціальних
бюджет
служб Центру
надання
соціальних
послуг
Корюківської
міської ради

192500

47000

2021-2024

Служба у
справах дітей
Корюківської
міської ради

Міський
бюджет

12 000

3 000

3 000

3 000

3 000

Розвиток
творчості та
талантів серед
дітей-сиріт та
дітей,
позбавлених
батьківського
піклування

2021-2024

Служба у
справах дітей
Корюківської
міської ради

Міський
бюджет

4 000

1 000

1 000

1 000

1 000

Забезпечення
своєчасної
постановки на
облік дітей-сиріт,
дітей,
позбавлених
батьківського
піклування, дітей,
які опинились в
складних
життєвих

обставинах

2. Соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
2.1

2.2

Забезпечення
2021-2024
доступу населення
до інформації з
питань
влаштування дітейсиріт та дітей,
позбавлених
батьківського
піклування, до
сімейних форм
виховання
Розвиток сімейних 2021-2024
форм виховання
дітей-сиріт, дітей,
позбавлених
батьківського
піклування
Разом по заходам

Секретар міської ради

Служба у
справах дітей
Корюківської
міської ради

Фінансування
не потребує

-

-

-

-

-

Служба у
справах дітей
Корюківської
міської ради

Фінансування
не потребує

-

-

-

-

-

249500

56000

Формування у
населення
культури
позитивного
сприйняття
сімейних форм
влаштування
дітей-сиріт, дітей,
позбавлених
батьківського
піклування
Влаштування
дітей-сиріт, дітей,
позбавлених
батьківського
піклування, до
сімейних форм
виховання.

64500 64500 64500

А.ПЛЮЩ

