
 
ГЛУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 

ОДИНАДЦЯТА  СЕСІЯ 

ПЕРШЕ  ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

_23.12.2019_        м. Глухів                № _394___ 

 

Про Міську програму «Назустріч дітям» на 

2020-2023 роки 
 

 

Розглянувши, схвалений виконавчим комітетом міської ради, проект 

Міської Програми «Назустріч дітям» на 2020-2023 роки, з метою забезпечення 

оптимального функціонування цілісної системи соціально-правового захисту 

дітей, об’єднання зусиль органів місцевого самоврядування та громадськості 

щодо створення сприятливого середовища для дітей, активізації процесу 

формування у дітей здорового способу життя, поліпшення соціальної підтримки 

сімей з дітьми, здійснення їх захисту від насильства, експлуатації та інших форм 

жорстокого поводження; виховання відповідального батьківства та запобігання 

соціальному сирітству, на виконання законів України «Про охорону дитинства», 

«Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», «Про 

забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт і 

дітей, позбавлених батьківського піклування», «Про основи соціального захисту 

бездомних громадян і безпритульних дітей», розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 05.04.2017 №230-р «Про схвалення Концепції Державної соціальної 

програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права 

дитини» на період до 2021 року», керуючись статтею 25, пунктом 22 частини 

першої статті 26 та статтею 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», міська рада ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Міську програму «Назустріч дітям» на 2020-2023 роки  

(додається). 

2. Організацію та координацію дій по виконанню програми покласти на 

службу у дітей міської ради (начальник Галушка І.Ю.). 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Васильєву 

М.І. та постійну  комісію з питань охорони здоров’я, материнства і дитинства, 

освіти, культури та спорту, сім’ї і молоді та соціального захисту (голова – 

Громак Л.А.). 
 

 

В.о. міського голови                    Олена ДЕМІШЕВА 



Додаток   

до рішення  міської ради  

_23.12.2019_№__394___ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

МІСЬКА  ПРОГРАМА 

 

«НАЗУСТРІЧ ДІТЯМ» 

на 2020-2023 роки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Паспорт Міської Програми «Назустріч дітям» на 2020-2023 роки 
 

1. Ініціатор розробки Програми Виконавчий комітет Глухівської міської ради 

2. Дата, номер і назва розпорядчого 

документа органу виконавчої влади 

про розроблення 

Розпорядження міського голови від 

15.11.2019 №190-ОД «Про розробку проекту 

Міської програми «Назустріч дітям» на 2020-

2023 роки 

3. Розробник Програми Служба у справах дітей міської ради 

4. Співрозробники Програми 

 

Відділи освіти, культури, молоді та спорту 

міської ради, відділення соціальної роботи 

для сім’ї, дітей та молоді територіального 

центру соціального обслуговування 

населення міської ради, управління 

соціального захисту населення міської ради, 

управління житлово-комунального 

господарства та містобудування міської ради, 

Глухівська центральна районна лікарня, КНП 

«Глухівський центр первинної медико-

санітарної допомоги», Глухівський відділ 

поліції Головного управління національної 

поліції в Сумській області 

5. Відповідальний виконавець 

Програми 

Служба у справах дітей міської ради 

6. Термін реалізації Програми 2020-2023 роки 

7. Перелік бюджетів, які беруть 

участь у виконанні Програми  

Міський бюджет 

8. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми – усього, грн. 

Усього 2020-2023 роки – 1 100 000 грн. 

     у т.ч. 2020 рік – 275000 грн.  

               2021 рік – 275000 грн. 

               2022 рік – 275000 грн. 

                2023 рік – 275000 грн. 

8.1. коштів міського бюджету, грн.  Усього 2020-2023 роки – 1 100 000 грн. 

     у т.ч. 2020 рік – 275000 грн. 

               2021 рік – 275000 грн. 

               2022 рік – 275000 грн. 

                2023 рік – 275000 грн. 
 

Ресурсне забезпечення Програми 

Ресурсне забезпечення Програми складають кошти фонду міського бюджету. 

(грн.) 
Обсяг коштів, які 

пропонується 

залучити на 

виконання Програми 

Терміни реалізації Програми 

 

Усього 

витрат на 

виконання 

Програми 
2020 рік 

(проект) 

2021 рік 

(прогноз) 

2022 рік 

(прогноз) 

2023 рік 

(прогноз) 

Обсяг ресурсів, 

усього, в тому числі: 

275000 грн 275000 грн 275000 грн 275000 грн 1 100 000 грн. 

міський бюджет 275000 грн 275000 грн 275000 грн 275000 грн 1 100 000 грн. 

обласний бюджет - - - - - 

державний бюджет - - - - - 



1. Загальна характеристика Програми 

Міська Програма «Назустріч дітям» на 2020-2023 роки (далі – Програма) 

розроблена на виконання Конвенції ООН про права дитини, законів України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», «Про охорону дитинства», «Про органи і 

служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», «Про забезпечення 

організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт і дітей, позбавлених 

батьківського піклування», «Про основи соціального захисту бездомних громадян 

і безпритульних дітей», розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.04.2017 

№ 230-р «Про схвалення Концепції Державної соціальної програми 

«Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на 

період до 2021 року».  

Серед основних напрямків державної політики з питань національної 

безпеки у соціально-гуманітарній сфері передбачено створення ефективної 

системи соціального захисту людини, охорони та відновлення її фізичного і 

духовного здоров’я; профілактику бездоглядності, безпритульності та 

бродяжництва серед дітей; збереження та зміцнення демографічного і трудового 

ресурсного потенціалу країни. 

Одночасно Україна як член міжнародного співтовариства бере участь у 

діяльності зі створення сприятливого для дітей середовища, в якому гідний 

розвиток і захист їхніх прав забезпечується дотриманням принципів демократії, 

рівності, миру, соціальної справедливості з урахуванням моральних засад і 

традиційних цінностей українського суспільства, спрямованих на зміцнення сім’ї 

та морального здоров’я дітей. Одним із першочергових завдань держави є 

забезпечення оптимального функціонування цілісної системи захисту прав дітей 

відповідно до вимог Конвенції ООН про права дитини та з урахуванням Цілей 

розвитку тисячоліття, проголошених Концепцією, і стратегії Підсумкового 

документа спеціальної сесії в інтересах дітей Генеральної асамблеї ООН «Світ, 

сприятливий для дітей». 

До основних причин, що зумовлюють комплексний підхід до соціально-

правового захисту дітей, слід віднести: 

1) погіршення матеріального благополуччя та неспроможність батьків 

утримувати дітей; 

2) втрата поняття «сім’я» як соціального інституту, неспроможність або 

небажання сім’ї виконувати виховні функції, зниження відповідальності батьків за 

виховання дітей; 

4) жорстокі форми виховання дітей у сім’ях; набуває обертів таке явище як 

буліг – залякування або цькування, як у фізичному, так і в психологічному плані;  

5) інтенсифікація міграційних процесів. Свобода пересування, вільний вибір 

місця проживання, право вільно залишати територію України не підкріплюються 

достатньою освітньою, правовою та інформаційною роботою серед громадян, яка 

б допомогла реалізувати правові норми щодо захисту прав дітей, передбачені 

Конституцією та законами України; 

6) нездатність державної інтернатної системи забезпечити соціалізацію 

вихованців з урахуванням їх потреб та умов розвитку суспільства; 

7) пропаганда в ЗМІ насильства та «легкого» життя. 



Таким чином, поліпшення умов розвитку та життєдіяльності дітей має 

розглядатися як передумова сприятливого соціально-економічного і 

демографічного майбутнього, як завдання органу місцевого самоврядування, що 

потребує першочергового вирішення. 

Програма спрямована на підтримку дітей-сиріт, дітей позбавлених 

батьківського піклування, дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах; 

відновлення сімейних цінностей; створення умов для відновлення виховної 

функції сім’ї, повернення дитини на виховання біологічним батькам, розвиток 

сімейних форм виховання. 

2. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма 

Визначення місця і ролі дитини у дорослому світі, забезпечення її захисту та 

всебічного розвитку – одна з найгостріших проблем сьогодення, від вирішення 

якої залежить авторитет нації в сучасному світі. Тому першочерговим завданням у 

формуванні і розвитку особистості є забезпечення прав та свобод дитини. З 

правової точки зору дитина є самостійним суб’єктом права. Тому на неї 

поширюється весь комплекс громадянських, політичних, економічних, соціальних 

і культурних прав людини. 

Програма має стати орієнтиром дій виконавчих органів міської ради щодо 

оптимального функціонування цілісної системи захисту прав дітей в місті Глухові 

відповідно до вимог законодавства України та Конвенції ООН, у тому числі 

поліпшення становища дітей на основі інтеграції діяльності виконавчих органів 

міської ради з громадськими та іншими організаціями. 

Вирішення питань у сфері захисту та дотримання прав дітей безпосередньо 

залежить від забезпечення комплексного підходу й рівня взаємодії всіх відомств 

та організацій, діяльність яких пов’язана з роботою з дітьми. У зв’язку з цим 

необхідними є подальші кроки із вдосконалювання та активізації роботи щодо 

захисту прав дітей, поліпшення координації діяльності структур, що входять у 

систему соціального захисту та профілактики щодо дітей. 

Особливої уваги потребують питання щодо посилення відповідальності 

батьків за виховання та навчання підростаючого покоління, удосконалення 

законодавства у сфері захисту та реалізації прав дітей, використання сучасних 

технологій під час роботи з дітьми та родиною. 

Соціальна категорія, на яку розрахована реалізація Програми: діти, у тому 

числі діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти, які опинилися у 

складних життєвих обставинах. Повна адаптація та соціалізація вказаної категорії 

дітей вимагає забезпечення реалізації їх права вільно брати участь у житті громади. 

Сьогодні в місті Глухові проживає 6500 дітей. Станом на 01.11.2019 року на 

обліку у службі у справах дітей перебуває 95 дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування. З них лише 25 – біологічні сироти, що складає 26,6%. 

Інші 69 дітей – соціальні сироти!  

На обліку також перебуває 32 дитини, які опинились в складних життєвих 

обставинах. Причиною постановки їх на облік є ухилення батьків від виконання 

своїх батьківських обов’язків, неспроможність або небажання виконувати виховні 

функції, жорстоке поводження з дітьми. 



До служби у справах дітей міської ради протягом 2017-2019 років надійшло 

16 повідомлень про покинутих дітей, в тому числі з пологового відділення з 

приводу відмови матері. Зважаючи на це, питання формування основ 

відповідального батьківства, що найменше, повинні вирішуватися на стадії 

планування сім’ї та вагітності.  

Найбільш проблемним залишається питання забезпечення житлом дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 

Такий стан справ зумовлює необхідність прийняття цієї Програми, 

завданням якої є об’єднати в єдину систему зусилля органів виконавчої влади та 

місцевого самоврядування щодо захисту прав дітей. 

3. Мета Програми 

Метою Програми є забезпечення оптимального функціонування цілісної 

системи соціально-правового захисту дітей міста, в тому числі дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які опинилися в складних 

життєвих обставинах відповідно до вимог Конвенції ООН про права дитини та з 

урахуванням цілей розвитку, проголошених Декларацією тисячоліття ООН, і 

стратегії Підсумкового документа Спеціальної сесії в інтересах дітей Генеральної 

Асамблеї ООН «Світ, сприятливий для дітей».  

4. Напрями діяльності Програми 

Напрями діяльності – це система завдань Програми, які спрямовані на 

досягнення мети (додаток до Програми). 

5. Завдання та результативні показники виконання завдань Програми 

Основними завданнями Програми є: 

1) створення сприятливих умов для фізичного, психічного, соціального й 

духовного розвитку кожної дитини протягом усього періоду дитинства; 

забезпечення її доступу до високоякісних послуг у сфері соціально-правового 

захисту; формування гармонійно розвиненої особистості, громадянина, здатного 

до повноцінної життєдіяльності в усіх сферах виробництва, науки, освіти і 

культури, забезпечення правового та соціального захисту дітей; 

2) реалізація права кожної дитини на високоякісну освіту, оздоровлення та 

відпочинок шляхом запровадження комплексу спеціальних заходів соціально-

правового, виховного характеру, спрямованих на організацію їх змістовного 

відпочинку та створення належних умов для збереження та зміцнення здоров'я 

дітей, у тому числі формування здорового способу життя; 

3) створення умов для утвердження в суспільстві сімейних цінностей, 

матеріального забезпечення сімей із дітьми, забезпечення їх морального здоров’я, 

виховання відповідального батьківства та запобігання соціальному сирітству; 

4) забезпечення організаційних заходів щодо реалізації державних програм 

стосовно дитинства, у тому числі щодо забезпечення прав дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування; 

5) реалізація заходів щодо профілактики та реабілітації бездоглядних і 

схильних до бродяжництва дітей, удосконалення системи соціальної роботи з 

сім’ями, що мають дітей та опинилися в складних життєвих обставинах, 

виявлення їх на ранній стадії, активізація профілактичної роботи з метою 

запобігання правопорушень у дитячому середовищі; 



6) поліпшення наявних і пошук нових форм соціальної підтримки дітей, 

забезпечення ефективного контролю за захистом їх прав та інтересів, у тому числі 

житлових та інших майнових прав дітей; 

7) забезпечення своєчасного виявлення та влаштування дітей, які 

залишилися без піклування батьків, дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського 

піклування, ведення ЄІАС «Діти» щодо формування бази даних дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, та дітей, які опинилися у складних 

життєвих обставинах, і громадян, які хочуть взяти їх на виховання; 

9) використання можливостей бюджету міста Глухова для фінансування 

загальноміських заходів, пов’язаних із соціально-правовим захистом дітей, 

правовим вихованням підростаючого покоління, вихованням дітей та підлітків на 

прикладах патріотизму, служіння своєму народу; реалізація наукових розробок, 

спрямованих на вирішення актуальних проблем дитинства; забезпечення 

інформованості населення щодо реалізації органами місцевого самоврядування 

міста державної політики стосовно дитинства; 

10) активізація участі територіальної громади міста у захисті прав та 

розвитку дитини шляхом залучення представників громади до діяльності в 

інтересах дітей, розвиток різних форм співробітництва з міжнародними 

організаціями для нагального розв’язання проблем у сфері охорони дитинства. 

Завдання Програми спрямовані на досягнення мети Програми та визначення, 

відповідно до пріоритетів, напрямку діяльності. Виконання Програми дасть 

можливість: зменшити кількість дітей, позбавлених батьківського піклування, та 

дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах; покращити забезпечення їх 

правового, соціального, духовного, фізичного та психологічного розвитку; 

створення умов для активізації національного усиновлення та розвитку сімейних 

форм виховання. 

6. Критерії оцінки ефективності виконання заходів Програми (результативні 

показники)  

Сприяння у вирішенні складних життєвих обставин або мінімізації їх 

наслідків, запобігання соціального сирітства, підвищення виховного потенціалу 

сім’ї та популяризація сімейних цінностей, підтримка та розвиток альтернативних 

форм сімейного виховання досягаються шляхом реалізації Програми. 

7. Очікувані результати 

Очікувані результати від діяльності Програми викладені в додатку до 

Програми. 

8. Координація та контроль за ходом виконання Програми 

Координацію дій між виконавцями Програми та контроль за її виконанням 

здійснює служба у справах дітей Глухівської міської ради. 

Виконавці Програми щороку до 1 лютого надають службі у справах дітей 

міської ради інформацію про виконання цієї Програми за попередній рік. 

Інформація про хід виконання Програми надається міській раді до 01 

березня року, наступного за звітним, службою у справах дітей міської ради. 
 

 

В.о. міського голови       Олена ДЕМІШЕВА 

 



 
Додаток 

до Міської програми «Назустріч 

дітям» на 2020-2023 роки 
 

Напрями діяльності, завдання та заходи  

Міської програми «Назустріч дітям» на 2020-2023 роки 
 

Напрям діяльності:    Створення умов для забезпечення прав дітей, в тому числі дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 

№ 
Пріоритетні 

завдання 
Заходи 

Строк 

виконання 

заходу 

Виконавці 

Джерела 

фінансува

ння 

Орієнтовні обсяги 

фінансування 

(вартість), тис. грн. у 

тому числі 

Очікуваний результат 

1 2 3 4 5 6 7 8 

І. Підтримка сімей з дітьми 

1 Реалізація 

права кожної 

дитини на 

виховання в 

сім’ї, 

підтримка 

сімей з дітьми, 

запобігання 

соціальному 

сирітству 

1.1.Створення та забезпечення 

функціонування на базі закладів освіти 

Шкіл відповідального батьківства з 

метою підготовки молоді до сімейного 

життя, профілактики сімейного 

неблагополуччя 

2020-2023 

роки 

 

Відділ освіти 

міської ради 
 Не потребує 

додаткового 

фінансування 

Створення оптимальних 

умов для профілактики 

соціального сирітства 

1.2. Забезпечення проведення 

інформаційно-просвітницької роботи 

серед молоді, спрямованої на її 

підготовку до сімейного життя та 

відповідального батьківства 

2020-2023 

роки 

 

Відділ освіти, 

відділення 

соціальної роботи 

для сім’ї, дітей та 

молоді  

 Не потребує 

додаткового 

фінансування 

Відродження та 

популяризація культурних 

і моральних цінностей 

сім’ї 

1.3. Проведення виховної роботи та 

інформаційно-просвітницьких заходів, 

спрямованих на профілактику проявів 

девіантної поведінки дітей, запобігання 

та протидію домашньому насильству,  

жорстокому поводженню з дітьми, 

протидію торгівлі людьми.  

2020-2023 

роки 

 

Відділ освіти, 

відділення 

соціальної роботи 

для сім’ї, дітей та 

молоді  

 Не потребує 

додаткового 

фінансування 

Оптимізація організаційних 

заходів з метою захисту 

прав та інтересів дітей 

1.4. Організація та проведення 

профілактичних рейдів з метою 

виявлення дітей, які займаються 

бродяжництвом та жебракуванням; які 

залишилися поза навчальним процесом; 

профілактичного відпрацювання 

розважальних закладів щодо 

недопущення відвідування їх дітьми під 

час навчання та у вечірній час  

2020-2023 

роки 

 

Служба у справах 

дітей, відділ 

освіти, 

Глухівський відділ 

поліції ГУ НП 

 2020 – 6000 грн. 

2021 – 6000 грн. 

2022 – 6000 грн. 

2023 – 6000 грн  

Зниження  рівня 

бездоглядності та 

правопорушень серед дітей 

1.5. Проведення профілактичної роботи 

з кризовими сім’ями, здійснення 

систематичних перевірок умов 

2020-2023 

роки 

 

Служба у справах 

дітей, відділ 

освіти, відділення 

 Не потребує 

додаткового 

фінансування 

Зменшення кількості 

соціальних сиріт шляхом 

удосконалення механізму 



проживання  та виховання в них дітей; 

вжиття заходів щодо виключення 

несприятливого оточення в сім’ях, де 

виховуються діти 

соціальної роботи 

для сім’ї, дітей та 

молоді 

виявлення кризових сімей 

на ранніх стадіях 

1.6. Організація та проведення 

оперативно-профілактичних заходів з 

метою своєчасного виявлення дітей, які 

опинилися в складних життєвих 

обставинах та здійснення їм екстреної 

допомоги  

2020-2023 

роки 

 

Служба у справах 

дітей, Глухівський 

відділ поліції ГУ 

НП 

 2020 – 16000 грн. 

2021 – 16000 грн. 

2022 – 16000 грн. 

2023 – 16000 грн. 

Своєчасне виявлення 

дітей, які потребують 

соціального захисту в сім’ї 

або опинились поза 

межами сім’ї 

1.7. Забезпечити проведення виховних 

заходів та тижнів правових знань у 

закладах освіти; тренінгів із 

використанням інформаційної платформи  

Української Гельсинської групи з питань 

забезпечення прав дитини 

2020-2023 

роки 

 

Служба у справах 

дітей, відділ 

освіти, відділення 

соціальної роботи 

для сім’ї, дітей та 

молоді, 

Глухівський відділ 

поліції ГУ НП 

 Не потребує 

додаткового 

фінансування 

Попередження девіантної 

поведінки, профілактика 

рецидиву скоєння 

злочинів 

1.8.Забезпечення раннього виявлення 

сімей з можливим ризиком вилучення 

дитини із сім’ї; надання соціальних 

послуг вагітним жінкам та породіллям 

щодо формування основ 

відповідального батьківства 

2020-2023 

роки 

 

Служба у справах 

дітей, відділення 

соціальної роботи 

для сім’ї, дітей та 

молоді  

 Не потребує 

додаткового 

фінансування 

Збереження  біологічної 

родини для дитини 

 

1.5. Організація та проведення заходів по 

відзначенню: 

- Міжнародного дня сім’ї; 

- Дня матері; 

- Міжнародного дня захисту дітей; 

- Дня батька; 

- Дня усиновлення; 

- Дня спільних дій в інтересах дітей 

2020-2023 

роки 

 

Служба у справах 

дітей, відділ 

освіти, відділення 

соціальної роботи 

для сім’ї, дітей та 

молоді 

 2020 – 12000 грн. 

2021 – 12000 грн. 

2022 – 12000 грн. 

2023 – 12000 грн  

Популяризація  сімейних 

цінностей, виховання 

шанобливого ставлення до 

батьків, привернення 

уваги молоді до 

національних родинних 

свят 

ІІ. Забезпечення прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 

2 

Розвиток 

сімейних форм 

виховання 

2.1. Забезпечення проведення 

інформаційних кампаній з метою 

популяризації сімейних форм виховання, 

розвитку мережі прийомних сімей  

2020-2023 

роки 

 

Служба у справах 

дітей, відділення 

соціальної роботи 

для сім’ї, дітей та 

молоді 

 Не потребує 

додаткового 

фінансування 

Формування громадської 

думки щодо пріоритетності 

сімейних форм виховання 

2.2 Забезпечення влаштування дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування в сім’ї усиновлювачів, під 

опіку/піклування, дитячі будинки 

сімейного типу, прийомні та патронатні 

сім’ї 

2020-2023 

роки 

 

Служба у справах 

дітей 

 Не потребує 

додаткового 

фінансування 

Зменшення кількості дітей-

сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, 

які виховуються в 

інтернатних закладах 

2.3. Організація та проведення  заходів, 2020-2023 Служба у справах  2020 – 10000 грн. Матеріальна підтримка 



акцій, новорічних та різдвяних свят, 

спрямованих на підтримку та соціальний 

захист дітей  

роки 

 

дітей, відділ 

освіти 

2021 – 10000 грн. 

2022 – 10000 грн. 

2023 – 10000 грн 

дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського 

піклування, дітей, які 

опинилися в складних 

життєвих обставинах 

2.4. Організація та проведення спільних 

семінарів, нарад для соціальних 

педагогів та психологів навчальних 

закладів міста, опікунів та прийомних 

батьків 

2020-2023 

роки 

 

Служба у справах 

дітей, відділ 

освіти  

Міський 

бюджет 

2020 – 1000 грн. 

2021 – 1000 грн. 

2022 – 1000 грн. 

2023 – 1000 грн. 

Підвищення науково-
методичного рівня 
педагогічних працівників, 
соціальних педагогів, 
психологів, опікунів та 
прийомних батьків 

2.5. Надання матеріальної допомоги 

сім’ям, які взяли на виховання трьох і 

більше дітей з числа дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, 

для організації спільного відпочинку на 

сім календарних днів з розрахунку 5,00 

тис. грн. на сім’ю  

2020-2023 

роки 

 

Управління 

соціального 

захисту населення, 

служба у справах 

дітей 

Міський 

бюджет 

2020 – 20000 грн. 

2021 – 20000 грн. 

2022 – 20000 грн 

2023 – 20000 грн 

Забезпечення спільного 
оздоровлення та 
змістовного дозвілля сімей 
з дітьми 

2.6. Надання матеріальної допомоги 

сім’ям, які виховують дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського 

піклування, з інвалідністю, з розрахунку  

5,00 тис. грн. на дитину один раз  на рік 

2020-2023 

роки 

 

Управління 

соціального 

захисту населення, 

служба у справах 

дітей 

Міський 

бюджет 

2020 – 10000 грн. 

2021 – 10000 грн. 

2022 – 10000 грн 

2023 – 10000 грн 

Забезпечення оздоровлення 
та покращення умов 
проживання та виховання 
дітей з інвалідністю 

3 Забезпечення 

житлом дітей-

сиріт та дітей, 

позбавлених 

батьківського 

піклування, 

осіб з їх числа 

3.1. Забезпечення збереження нерухомого 

майна та житла за дітьми-сиротами та 

дітьми, позбавленими батьківського 

піклування, яке їм належить на праві 

власності чи користування  

2020-2023 

роки 

 

Служба у справах 

дітей, управління 

житлово-

комунального 

господарства  

 Не потребує 

додаткового 

фінансування 

Збереження нерухомого 

майна та захист житлових і 

майнових прав дітей-сиріт 

та дітей, позбавлених 

батьківського піклування 

3.2. Сприяння постановки на квартирний 

облік дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, по досягненню 

ними 16 років  

2020-2023 

роки 

 

Служба у справах 

дітей, управління 

житлово-

комунального 

господарства 

 Не потребує 

додаткового 

фінансування 

Реалізація права постановки 

на квартирний облік  

3.3. Придбання соціального житла для 

дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, та осіб з їх 

числа 

2020-2023 

роки 

 

Служба у справах 

дітей, управління 

житлово-

комунального 

господарства  

 2020 – 200000 грн. 

2021 – 200000 грн. 

2022 – 200000 грн 

2023 – 200000 грн 

Забезпечення житлом дітей-

сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, 

осіб з їх числа 

Усього    1 100 000  грн  

У тому числі: міський бюджет    1 100 000  грн  

 

 
Керуюча справами виконавчого комітету міської ради       Олена ГАВРИЛЬЧЕНКО 

 



 

Додаток  

до  Міської програми «Назустріч 

дітям» на 2020-2023 роки 
 

Визначення  проблем, на розв’язання яких спрямована  

Міська програма «Назустріч дітям» на 2020-2023 роки 

 

Вигоди Витрати 

Сфера інтересів держави 

Своєчасне виявлення дітей, які потребують соціального захисту в сім’ї 

та дітей, які опинились поза її межами  

Видатки загального фонду міського бюджету 

Формування громадської думки щодо пріоритетності сімейних форм 

виховання 

Видатки загального фонду міського бюджету 

Матеріальна підтримка дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, та дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах 

Видатки загального фонду міського бюджету 

Сфера інтересів громадян 

Забезпечення оптимального функціонування цілісної системи 
соціально-правового захисту дітей, в тому числі дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених батьківського піклування, та дітей, які опинилися в 
складних життєвих обставинах 

 

Фінансування Програми в обсязі 

передбачених видатків у міському бюджеті 

 

 

Керуюча справами виконавчого комітету міської ради      Олена ГАВРИЛЬЧЕНКО 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



Додаток  

до  Міської програми «Назустріч 

дітям» на 2020-2023 роки 

 
Перелік завдань Міської програми  «Назустріч дітям» на 2020-2023 роки 

 (грн.) 

 

Керуюча справами виконавчого комітету міської ради        Олена ГАВРИЛЬЧЕНКО

Завдання, КПКВК Джерела 

фінансув

ання 

2020  рік (проект) 2021 рік (прогноз) 2022 рік (прогноз) 2023 рік (прогноз) Відповідальні 

виконавці Обсяг 

витрат 

у тому числі кошти 

міського бюджету 

Обсяг 

витрат 

 

у тому числі кошти 

міського бюджету 

Обсяг 

витрат 

 

у тому числі кошти 

міського бюджету 

Обсяг 

витрат 

у тому числі кошти 

міського бюджету 

загальний 

фонд 

спеціал. 

фонд 

загальний 

фонд 

спеціал. 

фонд 

загальний 

фонд 

спеціал. 

фонд 

загальний 

фонд 

спеціал. 

фонд 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Всього на 

виконання 

програми  

Міський 

бюджет 

275000 275000 0 275000 275000 0 275000 275000 0 275000 275000 0 Служба у 

справах дітей 

міської ради 

Мета Програми: забезпечення реалізації права дітей на особливе піклування і допомогу, забезпечення оптимального функціонування цілісної системи соціально-правового 

захисту дітей, в тому числі дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах відповідно до вимог Конвенції ООН 

про права дитини та з урахуванням цілей розвитку, проголошених Декларацією тисячоліття ООН, і стратегії Підсумкового документа Спеціальної сесії в інтересах дітей 

Генеральної Асамблеї ООН «Світ, сприятливий для дітей» 

Завдання I: 

Реалізація права 

кожної дитини на 

виховання в сім’ї, 

підтримка сімей з 

дітьми, запобігання 

соціальному 

сирітству 

КПКВК 

2013110 

Міський 

бюджет 

34000 34000 0 34000 34000 0 34000 34000 0 34000 34000 0 Служба у 

справах дітей 

міської ради 

Завдання ІI: 

Розвиток сімейних 

форм виховання 

КПКВК 

2013110 

Міський 

бюджет 

41000 41000 0 41000 41000 0 41000 41000 0 41000 41000 0 Служба у 

справах дітей 

міської ради 

Завдання ІІI: 

Забезпечення 

житлом дітей-сиріт 

та дітей, 

позбавлених 

батьківського 

піклування, осіб з їх 

числа 

КПКВК 

2013110 

Міський 

бюджет 

200000 200000 0 200000 200000 0 200000 200000 0 200000 200000 0 Служба у 

справах дітей, 

управління 

житлово-

комунального 

господарства та 

містобудування 



 
 
 


