МАЛОВИСКІВСЬКА РАЙОННА РАДА
П'ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 22 грудня 2017 року

м. Мала Виска

№ 224

Про районну програму по виконанню в районі
«Національного плану дій щодо реалізації
Конвенції ООН про права дитини» на 2018 рік
На підставі пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», законів України «Про органи і служби у справах дітей та
спеціальні установи для дітей» і «Про Загальнодержавну програму «Національний план дій
щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини»,
районна рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити районну програму по виконанню в районі «Національного плану дій
щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на 2018 рік (далі – Програма), що
додається.
2. Органам місцевого самоврядування району, керівникам підприємств, установ і
організацій забезпечити безумовне виконання Програми відповідно до встановлених
термінів.
3. Районній державній адміністрації при формуванні показників районного
бюджету на 2018 рік передбачити видатки на виконання Програми, а також залучати
бюджетні кошти із інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної
ради з соціальних та гуманітарних питань.

Заступник голови районної ради

В.Палій

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Маловисківської
районної ради
22 грудня 2017 № 224

Районна програма
по виконанню в районі „Національного плану
дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини”
на 2018 рік

Розділ І. Загальні положення
Районна програма по виконанню в районі «Національного плану дій щодо реалізації
Конвенції ООН про права дитини» на 2018 рік (далі Програма) розроблена на підставі
Закону України «Про Загальнодержавну програму «Національний план дій щодо реалізації
Конвенції ООН про права дитини» від 5 березня 2009 року №1065-VI.
Розділ ІІ. Визначення проблеми
Соціальний захист дітей є актуальною проблемою сьогодення. Ця проблема носить
складний, інтегрований, багатоаспектний характер, тому має розглядатися й розв’язуватися
в різних контекстах. 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.
Маловисківський район, як складова частина країни, є незмінним учасником реалізації
державної політики, спрямованої на захист прав та законних інтересів дітей.
Завдяки Програмі вдалося досягти зменшення кількості бездоглядних та
безпритульних дітей в районі, постійно проводилися рейди по виявленню бездоглядних
дітей та таких, які потрапили в складні життєві обставини. Завдання зацікавлених органів
виконавчої влади зберегти та посилити зазначену тенденцію.
Програма має на меті об’єднати в єдину систему зусилля районної державної
адміністрації, органів місцевого самоврядування та громадськості району щодо захисту
прав дітей.
Розділ ІІІ. Мета Програми
Метою Програми є забезпечення оптимального функціонування цілісної системи
захисту прав дітей у районі відповідно до вимог Конвенції ООН про права дитини та
чинного законодавства України.
Розділ IV. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, джерела
фінансування, строки виконання
Програму планується реалізувати шляхом:
- створення умов для народження здорової дитини, збереження здоров’я кожної
дитини протягом усього періоду дитинства, забезпечення доступу до високоякісних
медичних послуг;
- створення умов для повноцінного життя в суспільстві дітей-інвалідів та дітей з
особливими потребами, для здобуття ними освіти, для їх подальшого працевлаштування;
- реалізації права дітей на сімейне виховання, насамперед біологічними батьками або
в прийомній сім`ї, дитячому будинку сімейного типу;
- активізації процесу формування у дітей здорового способу життя, забезпечити їх
широке залучення до фізичної культури і спорту;

- створення системи надання дітям психологічних, соціально-педагогічних, соціальномедичних, юридичних, інформаційних та інших послуг незалежно від місця проживання;
- збереження та зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я,
освіти і культури;
- ліквідації торгівлі дітьми, сексуальної експлуатації, інших форм жорстокого
поводження з ними; створення умов для ефективної реабілітації дітей;
- профілактики правопорушень із боку дітей, значне зменшення кількості злочинів,
вчинених дітьми, приведення умов їх утримання у спеціальних установах для дітей у
відповідність із міжнародними стандартами;
- пропагування національної культури та духовної спадщини, національнопатріотичного виховання дітей, проведення роботи з виявлення та підтримки обдарованих
дітей;
- забезпечення широкої участі дітей в житті суспільства;
- активізації діяльності територіальних громад із захисту прав дітей;
- поширення соціальної реклами та широкого висвітлення в засобах масової
інформації питань соціально-правового захисту дітей, дотримання положень Конвенції
ООН про права дитини.
Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів:
- місцевих бюджетів;
- інших джерел, що не суперечить чинному законодавству України.
На реалізацію заходів Програми планується залучити кошти в сумі 26 500 грн.,
згідно додатку 1.
Розділ V. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники
Основними завданнями Програми є:
- забезпечення захисту прав на охорону здоров’я;
- захист прав дітей на здобуття освіти;
- захист прав дітей різних категорій;
- забезпечення участі дітей у житті суспільства.
Результативні показники:
- динамічне збільшення кількості профілактичних рейдів;
- розвиток мережі прийомних сімей;
- охоплення сімейними формами виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування до 75 відсотків від загальної кількості дітей даної категорії
наведені у додатку 2.
Розділ VІ. Напрями реалізації та заходи Програми
Напрями та заходи щодо реалізації Програми наведені у додатку 3.

Керуючий справами виконавчого
апарату районної ради

В.Крило

Додаток 1
до районної програми по виконанню в районі
«Національного плану дій щодо реалізації
Конвенції ООН про права дитини» на 2018 рік
ПАСПОРТ
районної програми по виконанню в районі «Національного плану дій щодо
реалізації Конвенції ООН про права дитини» на 2018 рік
Рішення Маловисківської районної ради від 22
грудня 2017 року № 224

1.

Програма затверджена:

2.
3.

Ініціатор розроблення Програми Районна державна адміністрація
Від 24 листопада 2011 року №444-р «Про розробку
Дата, номер і назва
районної програми по виконанню в районі
розпорядження голови
«Національного плану дій щодо реалізації Конвенції
райдержадміністрації про
ООН про права дитини» на 2018 рік»
розроблення Програми

4.
5.
6.

Розробник Програми
Співрозробники Програми
Відповідальний виконавець
Програми
Учасники Програми

7.

8.
8.1.
9.

10.

11.

Служба у справах дітей райдержадміністрації
Структурні підрозділи райдержадміністрації
Служба у справах дітей райдержадміністрації

Управління соціального захисту населення
райдержадміністрації, відділ культури і туризму
райдержадміністрації, відділ освіти, молоді та спорту
райдержадміністрації, відділ містобудування,
архітектури та житлово-комунального господарства
райдержадміністрації, Маловисківський відділ ГУ НП
в Кіровоградській області, районний центр соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді, головне
територіальне управління юстиції у Кіровоградській
області, Маловисківське об’єднане управління
Пенсійного фонду України у Кіровоградської області.
2018 рік
Терміни реалізації Програми
Етапи виконання Програми (для
довгострокових програм)
Районний бюджет
Перелік місцевих бюджетів, які
беруть участь у виконанні
Програми (для комплексних
програм)
26 500 грн.
Загальний обсяг фінансових
ресурсів, необхідних для
реалізації Програми, усього,
у тому числі:
кошти державного бюджету
кошти обласного бюджету
кошти місцевого бюджету
кошти не бюджетних джерел
Основні джерела фінансування
Програми

26 500 грн.Районний бюджет

Додаток 2
до районної програми по виконанню в районі
«Національного плану дій щодо реалізації конвенції
ООН про права дитини» на 2018 рік
Результативні показники виконання в районі (комплексної) програми по реалізації в
районі «Національного плану дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини»
на 2018 рік
№
І.
1
2

ІІ.
1
2

ІІІ.
1

2

Назва показника

Кількість проведених
профілактичних рейдів
Кількість створених
прийомних сімей,

Одиниця
виміру

Вихідні дані на
початок дії
Програми
Показники продукту Програми
Од.
65
Од.

2

дитячих будинків сімейного
типу
Показники ефективності Програми
Перевірка місць скупчення
Од.
24
дітей
Охоплення сімейними
%
64
формами влаштування дітейсиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування
Показники якості Програми
Зменшення кількості
Чол.
3
безпритульних дітей
Зменшення чисельності дітей
в інтернатних закладах

%

36

2018 рік

90
2

36
85

8

62

Додаток 3
до районної цільової програми по реалізації в районі
«Національного плану дій щодо реалізації конвенції ООН
про права дитини” на 2018 рік

Напрями реалізації та заходи Програми
№

Назва
напряму
реалізації
(пріоритетні
завдання)
1.

1 Захист прав
на охорону
здоров’я

Перелік заходів
Програми

1.

Термін
виконан
ня заходу

1.

1.1. Сприяти оснащенню 2018 рік
акушерських та
неонатологічних
відділень центральної
районної лікарні, ФАПів
сучасним обладнанням
для надання невідкладної
медичної допомоги
новонародженим,
ефективно організувати
та належно забезпечити
роботу виїзних
реанімаційних дитячих
бригад.
1.2. Забезпечити 100%
2018 рік
обстеження всіх
новонароджених на
фенілкетонурію та
вроджений гіпотеріоз у
центральній районній
лікарні.

Виконавці

1.

Джерела Орієнтов
фінансу- ні обсяги
вання фінансування
1.

1.

Очікуваний
результат

1.

Служба у справах дітей райдержадміністрації,
виконкоми місцевих рад, Маловисківська
ЦРЛ, КЗ «Маловисківський центр первинної
медико–санітарної допомоги»

Покращення
матеріальнотехнічної бази
лікарняних
закладів

Служба у справах дітей райдержадміністрації,
Маловисківська ЦРЛ, КЗ «Маловисківський
центр первинної медико–санітарної
допомоги»

Підвищення рівня
діагностування
новонароджених

1.3. Поліпшувати знання
населення з питань
репродуктивного
здоров’я населення,
виховання здорової
дитини, профілактики
вродженої та спадкової
патології у дітей.
1.4. Висвітлювати у
районній газеті
матеріали, які сприяють
інформованості
населення про
демографічні проблеми
суспільства, стани
репродуктивного
здоров’я населення.
1.5. Проводити
Всеукраїнський тиждень
збереження
репродуктивного
здоров’я, планування
сім’ї, безпечного
материнства та
відповідального
батьківства.
1.6. Забезпечити
максимальний відсоток
спільного перебування
матері та дитини в
пологовому стаціонарі
району та пропаганду
підтримки природного
вигодовування немовлят.
1.7.Проводити санітарнопросвітницьку роботу
серед батьків із метою
профілактики
соціального сирітства

2018 рік

Служба у справах дітей райдержадміністрації,
виконкоми місцевих рад, Маловисківська
ЦРЛ, КЗ «Маловисківський центр первинної
медико–санітарної допомоги»

Збільшення рівня
відповідальності у
молодих батьків

2018 рік

Служба у справах дітей РДА, виконкоми
місцевих рад, Маловисківська ЦРЛ, КЗ
«Маловисківський центр первинної медико–
санітарної допомоги», редакція районної
газети «Маловисківські вісті»

Підвищення рівня
поінформованості
населення

2018 рік

Служба у справах дітей райдержадміністрації,
виконкоми місцевих рад, Маловисківська
ЦРЛ, КЗ «Маловисківський центр первинної
медико–санітарної допомоги»

Привернення
уваги населення
до необхідності
формування у
населення
стереотипів
здорового способу
життя

2018 рік

Служба у справах дітей РДА, виконкоми
місцевих рад, Маловисківська ЦРЛ, КЗ
«Маловисківський центр первинної медико–
санітарної допомоги»

Збереження життя
і здоров’я дитини,
підвищення
імунітету
новонароджених

2018 рік

Служба у справах дітей райдержадміністрації,
виконкоми місцевих рад, Маловисківська
ЦРЛ, КЗ «Маловисківський центр первинної
медико–санітарної допомоги»

Зменшення
кількості дітей,
які залишилися
без батьківського
піклування

1.8. Здійснювати
профілактичні заходи
щодо запобігання
дефіциту йоду в дітей.

2018 рік

Служба у справах дітей райдержадміністрації,
виконкоми місцевих рад, Маловисківська
ЦРЛ, КЗ «Маловисківський центр первинної
медико–санітарної допомоги»

1.9. Впровадити заходи 2018 рік Служба у справах дітей райдержадміністрації,
профілактики
виконкоми місцевих рад, Маловисківська
вертикальної трансмісії
ЦРЛ, КЗ «Маловисківський центр первинної
ВІЛ-інфекції з
медико–санітарної допомоги»
урахуванням передового
міжнародного та
національного досвіду.
1.10. Забезпечити
2018 рік Служба у справах дітей райдержадміністрації,
дотримання у
виконкоми місцевих рад, Маловисківська
центральній районній
ЦРЛ, КЗ «Маловисківський центр первинної
лікарні вимог щодо
медико–санітарної допомоги»
профілактики
інфекційних
захворювань, що
передаються через кров.
1.11. Передбачити
Червень- Відділ освіти, молоді та спорту
обов’язкове
серпень райдержадміністрації
оздоровлення дітей–сиріт 2018 року
та дітей, позбавлених
батьківського
піклування, що
виховуються у
прийомних сім’ях на
території району.
1.12. Забезпечити
2018 рік Служба у справах дітей райдержадміністрації,
тимчасове влаштування
виконкоми місцевих рад, Маловисківська
до дитячого відділення
ЦРЛ, КЗ «Маловисківський центр первинної
Маловисківської
медико–санітарної допомоги»
центральної районної
лікарні дітей, які
залишилися без
батьківського
піклування, опинилися в
складних життєвих

Зменшення
кількості дітей із
хворобами,
пов’язаними із
дефіцитом йоду
Уникнення
спалахів
інфекційних
захворювань

Уникнення
спалахів
інфекційних
захворювань

Забезпечення
права кожної
категорійної
дитини на
безоплатне
оздоровлення

Виявлення та
влаштування
дітей, які
потребують
захисту з боку
держави

обставинах та
потребують соціального
захисту.
2. Захист прав 2.1. Запровадити в 2018 2018 рік
році систематичний
дітей на
моніторинг діяльності
здобуття
дошкільних,
освіти
загальноосвітніх,
позашкільних
навчальних закладів та
професійно-технічних
навчальних закладів із
визначенням їх рейтингу
та щорічним
оприлюдненням
результатів у районній
газеті.
2.2. Вживати заходів
2018 рік
щодо розвитку дитячого
туризму з метою
популяризації історичних
місць України, області та
району.
2.3. Сприяти
2018 рік
забезпеченню
працівників соціальнокультурної сфери
методичною літературою
для роботи з дітьми
різних груп із питань
культурного та
духовного розвитку.
2.4. Забезпечити
2018 рік
проведення серед дітей
конкурсів фотографій,
малюнків, творів на
спортивну тематику.
3.1. Здійснювати
2018 рік
3. Захист
соціальне інспектування
прав дітей

Відділ освіти, молоді та спорту
райдержадміністрації, районна газета
«Маловисківські вісті»

Визначення
ефективності
роботи зазначених
закладів

Відділ культури та туризму
райдержадміністрації, виконкоми місцевих
рад

Збільшення рівня
пізнання дітей про
історичне минуле
рідної землі

Відділ культури та туризму
райдержадміністрації, виконкоми місцевих
рад

Підвищення
якості
обслуговування

Відділ освіти, молоді та спорту
райдержадміністрації, виконкоми місцевих
рад

Стимулювання
розвитку у дітей
творчої
майстерності

Районний центр соціальних служб для сім`ї,
дітей та молоді

Забезпечення
системної роботи

та соціальний супровід
сімей, які опинилися в
складних життєвих
а) Соціальне обставинах. Забезпечити
забезпечення соціальне супроводження
та підтримка прийомних сімей та
сімей з дітьми дитячих будинків
сімейного типу з метою
надання їм різнобічного
спектру соціальних
послуг.
3.2. Забезпечити доступ 2018 рік
сімей з дітьми, які
проживають у сільській
місцевості, до послуг, що
надаються соціальними
працівниками через
створення мережі
сільських та селищних
центрів соціальних служб
для сім’ї, дітей та молоді.
3.3. Забезпечити ведення 2018 рік
місцевого банку даних
неблагополучних та
функціонально
неспроможних сімей на
території району.
2018 рік
б) Запобігання 3.4. Продовжити
соціальному практику проведення
рейдів „Діти вулиці”,
сирітству,
„Вокзал” та
подолання
бездоглядності Всеукраїнського рейду
„Урок” із залученням
та
безпритульнос усіх зацікавлених
ті серед дітей організацій для
виявлення дітей, які
потребують соціально–
правового захисту та
підтримки, здійснення

з даною
категорією сімей

різних
категорій

Районний центр соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді, виконкоми місцевих рад

Надання
юридичної,
психологічної
допомоги

Служба у справах дітей райдержадміністрації,
міськвиконком, селищна та сільські ради

Вивчення якості
обслуговування
населення

Служба у справах дітей райдержадміністрації, Район1,7тис.
відділ освіти, молоді та спорту
ний
грн.
райдержадміністрації, Маловисківський
бюджет
відділ ГУ НП в Кіровоградській області,
виконкоми місцевих рад

Виявлення дітей,
які потребують
захисту з боку
держави

заходів щодо їх
соціалізації, реабілітації
та адаптації в суспільстві.
3.5. Систематично
2018 рік
аналізувати стан
злочинності серед
неповнолітніх в районі.
За результатами аналізу
проводити засідання
щодо профілактики
дитячої безпритульності
бездоглядності,
правопорушень та
злочинності у
підлітковому середовищі.
3.6. Сприяти публікації у 2018 рік
районній газеті
матеріалів із питань
соціального захисту
дітей, запобігання
безпритульності та
бездоглядності серед
дітей.
3.7. Забезпечити
2018 рік
індивідуальну
реабілітацію та
корекційну допомогу
дітям, що перебувають у
складних життєвих
обставинах.
3.8. Відпрацювати
2018 рік
комплексні заходи
індивідуальної
реабілітаційної та
корекційної допомоги
бездоглядним і
безпритульним дітям з
метою їх реінтеграції у
сімейне середовище.

Служба у справах дітей райдержадміністрації,
відділ освіти, молоді та спорту
райдержадміністрації, Маловисківський
відділ ГУ НП в Кіровоградській області,
виконкоми місцевих рад

Виявлення дітей,
які потребують
захисту з боку
держави

Служба у справах дітей райдержадміністрації,
редакція районної газети «Маловисківські
вісті»

Привернення
уваги громадян до
проблем дитячої
безпритульності

Служба у справах дітей райдержадміністрації,
районний центр соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді, виконкоми місцевих рад

Надання послуг
дітям, які
потребують
соціального
захисту

Відділ освіти, молоді та спорту
райдержадміністрації, районний центр
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Надання послуг
дітям, які
потребують
соціального
захисту

3.9. Організувати виїзди Раз на
на території міської,
квартал
селищної та сільських
рад робочої групи для
проведення
профілактичних лекцій
дітям, які перебувають на
обліку в службі у справах
дітей
райдержадміністрації,
спрямованих на
подолання негативних
явищ в підлітковому
середовищі, запобіганню
соціальному сирітству.
2018 рік
в) Соціальний 3.10. Забезпечити
захист дітей- надання соціальних
сиріт та дітей, послуг сім’ям із дітьми,
позбавлених що опинилися в складних
батьківського життєвих обставинах
піклування,
реформування
системи
3.11. Забезпечити
2018 рік
інтернатних діяльність
закладів
консультативних пунктів
центрів соціальних служб
для сім’ї, дітей та молоді
при пологовому
відділенні центральної
районної лікарні з метою
запобігання відмов від
новонароджених дітей.
3.12. Своєчасно виявляти 2018 рік
дітей, які залишилися без
піклування батьків, та
вживати заходів щодо
надання таким дітям
статусу дитини-сироти
або дитини, позбавленої

Служба у справах дітей райдержадміністрації Район8,0 тис. Надання
ний
грн.
консультативної
бюджет
та юридичної
допомоги

Районний центр соціальних служб для сім`ї,
дітей та молоді, виконкоми місцевих рад

Запобігання
розвитку
соціального
сирітства

Районний центр соціальних служб для сім`ї,
дітей та молоді

Зменшення фактів
відмов від дітей

Служба у справах дітей райдержадміністрації,
відділ освіти, молоді та спорту
райдержадміністрації, виконкоми місцевих
рад

Зменшення
кількості дітей,
які потребують
захисту з боку
держави

батьківського
піклування, забезпечити
захист їх особистих,
майнових і житлових
прав.
3.13. Забезпечення
2018 рік
ведення Єдиного
електронного банку
даних дітей, які
опинилися у складних
життєвих обставинах.

3.14. Здійснювати
соціальне інспектування
та соціальний супровід
неблагополучних та
функціонально
неспроможних сімей на
території району.
3.15. Проведення роботи 2018 рік
з виведення дітей з
інтернатних закладів, які
перебувають під опікою
або піклуванням окремих
громадян, з урахуванням
інтересів дитини.
3.16. Забезпечити
2018 рік
поступове влаштування
вихованців
загальноосвітніх шкіл-

Служба у справах дітей райдержадміністрації Район1,8 тис. Удосконалення
ний
грн.
соціального
бюджет
захисту дітей, які
опинилися у
складних
життєвих
обставинах,
реалізація їх права
на здоровий
розвиток та
сімейне
виховання,
удосконалення
статистичного
обліку таких
дітей.
Районний центр соціальних служб для сім`ї,
Надання сім’ям
дітей та молоді, виконкоми місцевих рад
різнобічного
спектру
соціальних послуг

Служба у справах дітей райдержадміністрації

Підвищення
відповідальності
опікунів до
виконання своїх
обов’язків

Відділ освіти, молоді та спорту
райдержадміністрації, служба у справах дітей
райдержадміністрації

Розвиток мережі
прийомних сімей,
дитячих будинків
сімейного типу

інтернатів до закладів
нового типу, сімейних
форм виховання дітейсиріт та дітей,
позбавлених
батьківського
піклування.
3.17. Охопити
2018 рік
стовідсотковим
державним пенсійним
страхуванням прийомних
батьків та батьківвихователів.
3.18. Надавати адресну 2018 рік
допомогу сім’ям з
дітьми, де кризова
ситуація зумовлює
влаштування батьками
дітей до інтернатних
закладів.
3.19. Удосконалювати
роботу психологомедико-педагогічної
консультації.

2018 рік

3.20. Забезпечити
2018 рік
ведення електронного
обліку дітей-сиріт та
дітей, позбавлених
батьківського
піклування, вихованців
Маловисківської
загальноосвітньої школиінтернат.
3.21. Вжити дієвих
заходів щодо

2018 рік

Управління Пенсійного фонду України в
Маловисківському районі

Служба у справах дітей райдержадміністрації,
виконкоми місцевих рад

Відділ
освіти, молоді та
спорту райдержадміністрації, виконкоми
місцевих
рад
Служба у справах
дітей райдержадміністрації

Служба у справах
дітей райдержадміністрації

Реалізація права
прийомних
батьків та батьківвихователів на
пенсійне
страхування
Зменшення
випадків
влаштування
батьками власних
дітей до
інтернатних
закладів
Підвищення
якості її роботи

Удосконалення
системи захисту
прав дітей-сиріт,
дітей,
позбавлених
батьківського
піклування –
вихованців
інтернатних
закладів
Реалізація прав
дітей на захист

забезпечення захисту
житлових та майнових
прав дітей-сиріт та дітей,
позбавлених
батьківського
піклування, які
виховуються у
Маловисківській
загальноосвітній школіінтернаті
3.22. Забезпечити
2018 рік
ведення Реєстру житла та
майна дітей-сиріт та
дітей, позбавлених
батьківського
піклування.

своїх житлових та
майнових прав

Служба у справах дітей райдержадміністрації,
виконкоми місцевих рад

3.23. Забезпечувати
2018 рік
розвиток сімейних форм
виховання дітей-сиріт та
дітей, позбавлених
батьківського
піклування, шляхом
розширення мережі
прийомних сімей та
дитячих будинків
сімейного типу.

Служба у справах дітей райдержадміністрації,
районний центр соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді, виконкоми місцевих рад

3.24. Надавати
2018 рік
інформацію з питань
національного
усиновлення,
влаштування дітей у сім’ї
громадян.

Редакція районної газети „Маловисківські
вісті”, служба у справах дітей
райдержадміністрації, виконкоми місцевих
рад

Забезпечення
контролю за
житлом та майном
дітей-сиріт та
дітей,
позбавлених
батьківського
піклування
Збільшення
кількості дітейсиріт, дітей,
позбавлених
батьківського
піклування,
охоплених
сімейними
формами
виховання
Пропагування
національного
усиновлення

3.25. В рамках
відзначення 1 червня –
Міжнародного дня
захисту дітей провести
спартакіаду серед дітей,
які виховуються у
прийомних сім’ях,
дитячих будинках
сімейного типу, сім’ях
опікунів, піклувальників
за участі прийомних
батьків, батьківвихователів, опікунів та
піклувальників.
3.26. З метою
популяризації сімейних
форм виховання дітейсиріт та дітей,
позбавлених
батьківського
піклування, забезпечити
проведення прес-турів
для районної газети в
прийомні сім’ї та дитячі
будинки сімейного типу
області.
3.27. Забезпечити
можливість профільного
навчання і подальшого
працевлаштування
вихованців інтернатних
установ, здійснювати
інші заходи з метою їх
соціальної адаптації
3.28. Удосконалювати
систему надання
медичних та соціальних
послуг сім’ям, які

2018 рік

Служба у справах дітей райдержадміністрації, Район3,0 тис.
відділ освіти, молоді та спорту
ний
грн.
райдержадміністрації, виконкоми місцевих бюджет
рад

Зміцнення
родинних зв’язків
прийомних
батьків та
прийомних дітей

2018 рік

Служба у справах дітей райдержадміністрації

Збільшення
кількості
прийомних сімей,
дитячих будинків
сімейного типу

2018 рік

Відділ освіти, молоді та спорту
райдержадміністрації, районний центр
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді,
районний центр зайнятості, виконкоми
місцевих рад

Реалізація права
на
працевлаштування

2018 рік

Маловисківська ЦРЛ, районний центр
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді,
виконкоми місцевих рад

Покращення
стандартів якості
наданих послуг

виховують дітей з
особливими потребами
3.29. Забезпечити якісний 2018 рік
відбір та направлення на
навчання потенційних
кандидатів в
усиновлювачі, опікуни,
піклувальники, прийомні
батьки та батькивихователі.
3.30. Забезпечити
2018 рік
здійснення соціальної
адаптації дітей-сиріт та
дітей, позбавлених
батьківського
піклування, з числа учнів
старших та випускних
класів інтернатних
закладів.
2018 рік
г) Соціальний 3.31. Забезпечити
своєчасність виплат
захист
державних соціальних
допомог на дітей-сиріт та
дітей, позбавлених
батьківського
піклування, які
виховуються в
прийомних сім’ях,
дитячих будинках
сімейного типу, сім’ях
опікунів, піклувальників.
3.32. Сприяти
2018 рік
поширенню досвіду
благодійних, молодіжних
організацій щодо

Районний центр соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді,
служба у справах дітей райдержадміністрації,
виконкоми місцевих рад

Районний центр соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді, виконкоми місцевих рад

Недопущення
створення
прийомних сімей
та дитячих
будинків
сімейного типу, в
яких батьки не
готові до
виконання своїх
обов’язків
Підготовка
випускників
інтернатних
закладів до
дорослого життя

Управління соціального захисту населення
райдержадміністрації, виконкоми місцевих
рад

Утримання на
належному рівні
дітей-сиріт та
дітей,
позбавлених
батьківського
піклування, які
виховуються в
прийомних сім’ях
та дитячих
будинках
сімейного типу

Управління соціального захисту населення
райдержадміністрації, виконкоми місцевих
рад

Розвиток
співпраці органів
влади з

взаємодопомоги батьків
дітей-інвалідів та
психологічної підтримки
за принципом „батьки
для батьків”.
3.33. Забезпечення
2018 рік
встановлення пандусів
для безперешкодного
доступу дітей-інвалідів
до закладів соціальнокультурної сфери
3.34. Створити належні 2018 рік
умови для професійної
орієнтації та професійної
підготовки дітейінвалідів.
3.35. Розробити та
2018 рік
запровадити
інформаційнопросвітницькі заходи для
дітей і батьків з питань
попередження
експлуатації та
жорстокого поводження з
дітьми. Проводити
тренінги, семінари,
конференції для
представників державних
та недержавних
організацій з метою
забезпечення
попередження торгівлі
дітьми, їх сексуальної
експлуатації та
жорстокого поводження з
дітьми

громадськими
організаціями

Відділ містобудування, архітектури та
житлово-комунального господарства, відділ
культури і туризму, відділ освіти, молоді та
спорту райдержадміністрації, управління
соціального захисту населення
райдержадміністрації, виконкоми місцевих
рад
Відділ освіти, молоді та спорту
райдержадміністрації, виконкоми місцевих
рад

Реалізація права
дітей-інвалідів
користування
культурною
спадщиною

Відділ культури і туризму, відділ освіти,
молоді та спорту райдержадміністрації,

Збільшення рівня
правової
освіченості
населення.
Привернення
уваги
громадськості до
даної проблеми

районний центр соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді

Реалізація права
дітей-інвалідів на
самореалізацію

3.36. Провести серію
2018 рік
тренінг-семінарів по
програмах „Розвиток
життєвих навичок серед
дітей, які мають
девіантну поведінку”,
„Профілактика
тютюнопаління,
вживання алкоголю та
наркотиків серед дітей,
які скоїли злочини” із
залученням державних та
громадських організацій.
3.37. Забезпечити
2018 рік
висвітлення виконання
положень районної
програми по реалізації в
області „Національного
плану дій щодо реалізації
Конвенції ООН про права
дитини” на 2018 рік.
3.38. Відповідно до ст. ст. 2018 рік
13, 14 Закону України
«Про забезпечення
організаційних –
правових умов
соціального захисту
дітей–сиріт та дітей,
позбавлених
батьківського
піклування» забезпечити
створення та ведення
банку даних дітей–сиріт
та дітей, позбавлених
батьківського
піклування, та сімей
потенційних
усиновителів, опікунів,
піклувальників,

Районний центр соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді, відділ освіти, молоді та
спорту райдержадміністрації,

Привернення
громадськості до
даної проблеми

Маловисківський відділ ГУ НП в
Кіровоградській області

Редакція районної газети „Маловисківські
вісті”

Покращення
поінформованості
населення області
про стан справ у
галузі

Служба у справах дітей райдержадміністрації Район12,0 тис. Удосконалення
ний
грн.
соціального
бюджет
захисту дітей–
сиріт та дітей,
позбавлених
батьківського
піклування,
реалізація їх права
на здоровий
розвиток та
сімейне
виховання,
удосконалення
статистичного
обліку таких
дітей.

4. Участь
дітей у житті
суспільства

прийомних батьків,
батьків–вихователів;
придбання оргтехніки
для забезпечення ведення
банку даних.
3.39. Створити дорадчі 2018 рік
органи з представників
молодіжних і дитячих
громадських організацій
з метою забезпечення
реалізації права дітей
висловлювати свою
думку, виховання
навичок прийняття
соціально мотивованих
рішень.

Сектор із питань внутрішньої політики та
суспільно-політичного моніторингу
райдержадміністрації, виконкоми місцевих
рад

Збільшення рівня
правової освіти
дітей, вироблення
навичок
прийняття
самостійних
рішень

