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Про затвердження Програми захисту прав дітей  
та розвитку сімейних форм виховання на 2021-2025 роки 

 
Відповідно до Конвенції про права дитини, схваленої Генеральною 

Асамблеєю ООН 20 листопада 1989 року (зі змінами), з метою забезпечення 
оптимального функціонування цілісної системи захисту прав дітей, керуючись 
пп. 1 п. «а» статті 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
законами 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», Гірська сільська рада  

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Затвердити Програму захисту прав дітей та розвитку сімейних форм 

виховання на 2021-2025 роки (далі – Програма) згідно з додатком. 
2. Доручити службі у справах дітей виконавчого органу Гірської сільської 

ради забезпечити своєчасне та якісне виконання заходів і завдань, 
передбачених Програмою. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на __________ 
 

с. Гора 
від                 2021 року 
№         VІІІ 
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Паспорт 
Програми захисту прав дітей та розвитку сімейних форм 

виховання на 2021-2025 роки 
 

1 Підстава для розроблення 
Програми 

Конвенція ООН про права дитини , 
Закони 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»,  
«Про місцеве самоврядування в 
Україні», а також Концепція 
Державної програми «Національний 
план дій щодо реалізації Конвенції 
ООН про права дитини на 2017-2021 
роки»       

2 Розробник Програми Служба у справах дітей виконавчого 
комітету Гірської сільської ради, депутати 
Гірської сільської ради 

3 Відповідальний 
виконавець Програми 

Служба у справах дітей виконавчого 
комітету Гірської сільської ради, 
Управління гуманітарного розвитку 
та соціального захисту Гірської 
сільської ради, дільничні інспектори 
(за узгодженням), заклади охорони 
здоров`я (за узгодженням), старости, 
Комісія з питань освіти, культури, 
сім`ї, молоді, спорту, у справах 
релігії, соціального захисту та 
охорони здоров`я Гірської сільської 
ради 



4 Учасники Програми Служба у справах дітей виконавчого 
комітету Гірської сільської ради, відділи 
та управління 

5 Мета Програми Забезпечення оптимального 
функціонування цілісної системи захисту 
прав дітей в об’єднаній територіальній 
громаді; удосконалення системи роботи з 
сім`ями, що мають дітей і опинилися в 
складних життєвих обставинах; 
забезпечення прав дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування на 
сімейне виховання, та громадян, які 
бажають взяти або взяли дітей на 
виховання в сім`ю; проведення 
інформаційно-рекламної кампанії 
стосовно сімейних форм виховання; 
проведення профілактичної роботи з 
попередження домашнього насильства, 
торгівлі дітьми, їх сексуальної 
експлуатації та жорстокого поводження з 
дітьми 

6 Термін реалізації 
Програми 

2021-2025 роки 

7 Перелік джерел 
фінансування, які беруть 
участь у виконанні 
Програми 

Обсяг фінансування затверджується 
Гірською сільською радою у межах коштів, 
передбачених в місцевому бюджеті Гірської 
сільської територіальної громади на 
поточний рік для реалізації заходів, а також 
за рахунок інших джерел, не заборонених 
законодавством 

9 Очікувані результати 
виконання Програми 

Запровадження системи захисту прав дітей 
в об’єднаній територіальній громаді, 
активізація діяльності органів виконавчої 
влади, органів місцевого самоврядування, 
громадськості щодо підтримки сімей з 
дітьми, створення умов для активізації 
національного усиновлення, забезпечення 
розвитку сімейних форм виховання 



1. Загальні положення  
 

1. На сучасному етапі розвитку українського суспільства надання якісних 
соціальних послуг дітям та сім`ям, посилення їх соціально-правового захисту є 
одним з пріоритетних напрямків здійснення державної соціальної політики. 
Конвенцією ООН про права дитини визначено, що дитині для повного і 
гармонійного розвитку її особи необхідно зростати в сімейному оточенні, в 
атмосфері щастя, любові і розуміння.  

Дитина має бути повністю підготовлена до самостійного життя в 
суспільстві та вихована в дусі усвідомлення і сприйняття вищих гуманістичних 
ідеалів, вищих моральних цінностей. Найбільш прикрим є те, що діти 
сиротіють при живих батьках. Причини, через які діти позбавляються 
батьківського піклування та виховання досить різні, але наслідок один — 
дитина позбавляється конституційного права на сімейне виховання та 
батьківське піклування. 

2. Захист дітей є системою заходів правового, організаційного, 
фінансового плану, спрямованою на забезпечення безпеки їх повсякденного 
життя і призначеною для здійснення допомоги дітям, які через різні обставини 
залишились позбавленими (повністю або частково) тих пільг і послуг, які 
необхідні для їх нормального розвитку. Одним із критеріїв стану захисту прав 
дитини є численність дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, 
дітей, які знаходяться у складних життєвих обставинах. 

3. Дітям, які не мають можливості виховуватися в біологічній родині, 
держава законодавчо гарантує право на сімейне виховання шляхом розвитку 
сімейних форм їх влаштування, забезпечує пріоритет сімейного виховання та 
створює умови для їх розвитку, надаючи сім`ям, які приймають на виховання 
дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, матеріальну та 
соціальну підтримку. 

4. Для вирішення соціально-правових питань потрібна комплексна система 
заходів, спрямована на підтримку дітей, які потребують захисту з боку громади, 
чим і зумовлена необхідність розробки, прийняття та виконання програми 
захисту прав дітей та розвитку сімейних форм виховання  на території Гірської 
сільської територіальної громади  на 2021-2025 роки (далі – Програма). 

5. Необхідність розроблення Програми обумовлена загостренням 
соціально – економічних проблем вразливої категорії громадян. На сьогодні 
Україна має добре розвинену систему соціальних виплат, які мають на меті 
підтримати вразливі верстви населення. Але, поряд з цим, залишається 
актуальною та важливою система нематеріальної підтримки родини, а саме: 
попередження сімейного неблагополуччя, посилення відповідальності батьків 
за виховання дітей, відновлення виховної функції сім’ї та повернення до 
біологічних сімей дітей після перебування у закладах державного утримання.  

6. Вирішення питання планування сім`ї, пропаганди здорового способу 
життя та профілактики розладів репродуктивного здоров'я є невід’ємною 
частиною медико-соціальної допомоги дітям. У громаді, дружній до дитини, 
створюється дружнє до дитини середовище через надання послуг усій сім`ї. За 



таких обставин зростають можливості сімей задовольнити потреби дитини 
шляхом розвитку свого батьківського потенціалу, через виявлення та 
об’єднання позитивних ресурсів сім`ї, громади загалом. Батьківство у такій 
громаді завжди в радість. 

7. Питання забезпечення охоплення позашкільною освітою дітей-сиріт, 
дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей, які опинились в складних 
життєвих обставинах потребує постійної уваги з метою розвитку особи, 
талантів, розумових і фізичних здібностей. Повна адаптація та соціалізація 
вказаної категорії дітей вимагає забезпечення реалізації права дитини вільно 
брати участь у культурному житті громади. 

8. Проблема захисту прав дітей та розвитку сімейних форм виховання 
надзвичайно актуальна в  теперішніх умовах реформування  системи 
інтернатних закладів, яка має на меті зменшити кількість дітей, які виховують в 
інтернатах на 70% та збільшити кількість дитячих будинків сімейного типу і 
патронатних сімей, забезпечення інклюзивним навчанням дітей з особливими 
потребами. На сучасному етапі від громади вимагається необхідність 
вироблення нових якісних підходів щодо створення умов для  повноцінного 
розвитку та виховання дітей,  забезпечення доступності послуг для дітей та 
сімей з дітьми відповідно до їх потреб на рівні територіальної громади, а також 
створення дружнього до дітей середовища в громаді.  
 

2. Мета і основні завдання Програми 
 

1. Метою Програми є забезпечення послідовної імплементації  положень 
Конвенції ООН про права дитини, розбудови ефективної системи захисту прав 
та інтересів дитини на рівні територіальної громади, поліпшення соціальної та 
матеріальної підтримки сімей з дітьми, виховання відповідального батьківства 
та запобігання соціальному сирітству, створення дружнього до дітей 
середовища відповідно до міжнародних стандартів та пріоритетів Стратегії 
Ради Європи з прав дитини, а також досягнення Цілей Сталого Розвитку.   

2. Основними шляхами і напрямками реалізації Програми є: 
- розвиток  відповідальності громади у забезпеченні благополуччя дітей та 

їх сімей, формування відповідального батьківства та впровадження концепції 
громади, дружньої до дитини; 

- підтримка дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 
дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах,  забезпечення 
належних умов для їх навчання, виховання та розвитку; 

- здійснення заходів із запобігання дитячій інвалідності та підвищення 
рівня надання медичної допомоги дітям з інвалідністю; 

- створення умов для утвердження в громаді сімейних цінностей, 
виховання відповідального батьківства, запобігання сімейному 
неблагополуччю, насильству в сім`ї та соціальному сирітству,  безпечного 
оздоровлення та змістовного відпочинку дітей; 

- сприяння усиновленню громадянами України дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, розвиток сімейних форм виховання 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (усиновлення, опіка 



та піклування, створення дитячих будинків сімейного типу, прийомних та 
патронатних сімей). 

 
3. Фінансове забезпечення Програми 

 
1. Обсяг фінансування затверджується Гірською сільською радою у межах 

коштів, передбачених в місцевому бюджеті Гірської сільської територіальної 
громади на поточний рік для реалізації заходів Програми. 

 
4. Очікувані результати виконання Програми 

 
1.  Реалізація Програми сприятиме: 
- запровадженню на рівні громади системи захисту прав дітей, активізації 

діяльності органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, 
громадськості щодо підтримки сімей з дітьми; 

 - створенню безпечного та сприятливого середовища для розвитку 
дитини; 

 - зменшенню кількості бездоглядних та безпритульних дітей, 
збільшенню рівня влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, у дитячі будинки сімейного типу, прийомні та патронатні сім`ї, 
розвитку сімейних форм виховання; 

 - забезпеченню поширення соціальної реклами та висвітлення в засобах 
масової інформації питань соціально-правового захисту дітей, дотримання 
положень Конвенції ООН про права дитини; 

 - зменшенню кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, які виховуються в закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування; 

 - створенню умов для активізації національного усиновлення. 
 

5. Координація та контроль за виконанням Програми 
 

1. Координацію дій між виконавцями Програми та контроль за її 
виконанням здійснює служба у справах дітей виконавчого комітету Гірської 
сільської ради. 

2. Виконавці Програми щороку до 1 лютого надають службі у справах 
дітей виконавчого комітету Гірської сільської ради інформацію про виконання 
цієї Програми за попередній рік. 

3. Інформація про хід виконання Програми надається до виконавчого 
комітету Гірської сільської ради до 01 березня року, наступного за звітним, 
службою у справах дітей виконавчого комітету Гірської сільської ради. 

 
 
 
 
 
 
 



Додаток до Програми  
 

Фінансове забезпечення Програми захисту прав дітей 
та розвитку сімейних форм виховання на 2021-2025 роки 

 
Основні  заходи  щодо  реалізації  Програми                            

Таблиця 1 
 

 

№ 

 

 

Зміст   заходу 

 

 

 

Відповідальні 

виконавці 

 

 

Термін 

виконан
ня 

Орієнтовн
ий план   

фінансуван
ня 

Місцевий, 
державний, 
обласний, 
районний 
бюджети, 

інші 
джерела 

Фінансуван
ня 

ограни 
самоорганіз

ації 
населення 
(далі ОСН) 

1 Створення умов для 
активізації національного 
усиновлення шляхом 
проведення проведення 
інформаційної кампанії 
«Візьми дитину у родину» 
щодо пропагування 
сімейних форм виховання 
дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського 
піклування з врученням 
пам’ятних подарунків, 
інформаційних буклетів. 

сільська рада весь 
період 

програми 

Місцевий 
бюджет, 

ОСН 



2 Виготовлення  соціальної 
рекламної продукції, 
інформаційних матеріалів. 

сільська рада,  
ОСН 

весь 
період 

програми 

Місцевий 
бюджет 

ОСН 

3 Забезпечення проведення                                                      
сімейних, родинних, 
національних свят, а також 
тренінгів,семінарів,засідан
ь «круглих» столів з питань 
утвердження сімейних 
цінностей та виховання 
відповідального 
батьківства, протидії 
домашньому насильству, 
торгівлі дітьми, 
сексуальної експлуатації та 
жорстокого поводження з 
дітьми. 

сільська рада,  
ОСН 

весь 
період 

програми 

Місцевий 
бюджет 

ОСН 

4 Забезпечення діяльності 
консультаційних пунктів 
соціально-психологічної 
допомоги з метою 
запобігання відмовам 
батьків від дітей, 
попередженню підліткової 
вагітності, протидії 
підлітковим хімічним 
залежностям. 

сільська рада,  
ОСН 

весь 
період 

програми 

не потребує 

5 Організація благодійних 
акцій, ярмарок з метою 
підтримки соціально 
незахищених категорій 
дітей. 

сільська рада,  
ОСН 

весь 
період 

програми 

Місцевий 
бюджет 

ОСН 

6 Проведення акції до Дня 
спільних дій в інтересах 
дітей (відповідно до 
Конвенції ООН про права 
дитини) (виготовлення 

сільська рада 
ОСН 

весь 
період 

програми 

Місцевий 
бюджет 

ОСН 



іміджевої реклами, 
придбання плакатів, 
канцелярських приладь, 
тощо). 

 

Таблиця 2 

Таблиця розрахунку видатків з сільського бюджету згідно програми 
захисту прав дітей та розвитку сімейних форм виховання 

на території Гірської сільської ради на 2021-2025 роки 
 

№ 
п/п 

Напрямок 
використання 
/періодичність 

Сума 
коштів (без 
урахування 
податків) 

Перелік документів, які є 
підставою для виплати 

Загальні 
витрати 
на рік, 

грн 

 

1 

Виготовлення інформаційно-
просвітницьких друкованих 

матеріалів та агітаційної 
сувенірної продукції (тематика: 

сімейні форми виховання, 
здоровий спосіб життя, 

попередження домашнього 
насильства) 

1) Клопотання начальника 
служби у справах дітей 
виконавчого комітету 
Гірської сільської ради, з 
обґрунтуванням потреби 
та переліком предметів 
закупівлі.  

2) Договір. 
3) Накладна/акт наданих 

послуг/акт виконаних 
робіт. 

4) Розпорядження голови 
сільської ради. 

50 000 

 

 

 

1.1 Інформаційні 
буклети  

15 000 

1.2 Агітаційні 
плакати  

15 000 

1.3 

Сувенірна 
продукція (з 
інформацією 

про відповідні 
організації в 

сфері захисту 
дітей/родини) 

20 000 



 

6. Основи фінансування Програми 
 

1. Суми виплат вказані без урахування податків. 
2. Фінансування заходів Програми планується здійснювати за рахунок 

коштів бюджету Гірської сільської територіальної громади, інших джерел, не 
заборонених чинним законодавством. Загальний обсяг Програми становить 250 
000 грн. з яких на 2021 рік – 50 000 грн., на 2022 рік – 50 000 грн., на 2023 рік –  
50 000 грн., 2024 рік – 50 000 грн., на 2025 рік – 50 000 грн. 

3. На виконання програми передбачити кошти в місцевому бюджеті 
Гірської сільської територіальної громади на відповідний рік. 
 

Секретар ради                                                                      Людмила ШЕРШЕНЬ 
 


