
   

                                                       Додаток  
                                                      до  Програми захисту прав дітей та  
                                                      розвитку сімейних форм виховання  
                                                      у Софіївській територіальній громаді   
                                                      на 2021 – 2022  роки 

 

  

 Перелік завдань та заходів 

Програми захисту прав дітей та розвитку сімейних форм виховання 

у Софіївській територіальній громаді  на 2021 – 2022  роки 

 

 

  

  

  

      

      

      

Назва напряму 
діяльності 

(пріоритетні 
завдання) 

Зміст заходів Програми з виконання 
завдання 

Відповідальні за 
виконання 

Строки 
виконанн
я 

Орієнтовні обсяги фінансування за роками 
виконання, 

грн 

Очікуваний 
результат 
виконання 
заходу 

Джерела 
фінансування 

 

2021 р. 

 

2022 р. Усього 

1 2 3 4 6 7 8 9 10 

1 Розвиток 
сімейних форм 
виховання дітей-

сиріт та дітей, 
позбавлених 
батьківського 
піклування 

 1.1. Проведення системної роботи щодо 
підбору кандидатів в опікуни 
(піклувальники), прийомні батьки та 
батьки-вихователі, патронатні 
вихователі 

Відділ у справах              
дітей, 

відділ розвитку 
соціальної сфери, 

КЗ «Софіївський 
ЦСССДМ» 

2021 – 

2022 

роки 

 

Загальний обсяг,    
у т.ч. 

200 
300 

500 Поширення 
практики 
сімейного 
виховання дітей-

сиріт та дітей, 
позбавлених 
батьківського 
піклування. 

Державний 
бюджет 

 
 

 

Селищний бюджет 200 300 500 

Інші джерела    

2. Захист 
майнових та 

2.1.  Забезпечення контролю за 
оформленням житла у власність дітей-

Відділ у справах дітей Загальний обсяг, у 
т.ч. 

 
 

 Збереження житла 
дітей-сиріт та 



житлових прав 

дітей-сиріт та 
дітей, 
позбавлених 
батьківського 
піклування 

сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, їх законними 
представниками (оформлення 
спадщини, приватизації тощо) 

 

 

2021 – 

2022 

роки 

 

Державний 
бюджет 

 
 

 дітей, позбавлених 
батьківського 
піклування 

 

Селищний 

бюджет 

   

Інші джерела 

 

   

2.2. Здійснення обліку та моніторингу 
стану забезпечення житлом дітей-сиріт 
та дітей, позбавлених батьківського 
піклування 

 

Відділ у справах дітей 2021 – 

2022 

роки 

 

Загальний обсяг, у 
т.ч. 

   Збереження житла 
дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених 
батьківського 
піклування 

 

Державний 
бюджет 

   

Селищний бюджет    

Інші джерела    

2.3. Придбання житла для дітей-сиріт, 
дітей, позбавлених батьківського 
піклування, та осіб з їх числа, 
здійснення співфінансування придбання 
такого житла та житла для 
функціонування дитячих будинків 
сімейного типу 

Відділ у справах дітей, 

відділ розвитку 
соціальної сфери 

 

2021 – 

2022 

роки 

 

Загальний обсяг, у 
т.ч. 

250000 566000 816000 Поступове 
розв`язання 
проблеми 
забезпечення 
житлом дітей-

сиріт та дітей, 
позбавлених 
батьківського 
піклування.  

Державний 
бюджет 

 283000 283000 

Селищний бюджет 250000 283000 533000 

Інші джерела 

 

   

3 .Захист прав 
дітей, які 
вчинили 
правопорушення 

3.1. Проведення  превентивної роботи 
з дітьми, які перебувають у конфлікті з 
законом 

 

Відділ у справах дітей, 

поліцейський 
офіцер громади, 

ювенальна 
превенція, 

КЗ «Софіївський 
ЦСССДМ»  

2021 – 

2022 

роки 

 

Загальний обсяг, у 
т.ч. 

   Зниження рівня 
правопорушень 
серед дітей, 
підвищення рівня 
правової освіти 
дітей 

 

Державний 
бюджет 

   

Селищний бюджет    

Інші джерела    

3.2. Проведення профілактичної роботи 
з учнями закладів освіти та їх 

Загальний обсяг, у 
т.ч. 

300 300 600 



законними представниками з метою 
раннього виявлення дітей, які схильні 
до проявів девіантної поведінки 

 

 

 

Відділ у справах 
дітей, 

поліцейський 
офіцер громади, 

ювенальна 
превенція,  

відділ освіти  

2021 – 

2022 

роки 

 

Державний 
бюджет 

   Попередження 
негативних проявів 
в поведінці дітей Селищний бюджет 300 300 600 

Інші джерела    

3.3. Забезпечення проведення перевірок 
стану виховної роботи з дітьми у 
навчально-виховних і позашкільних 
закладів з питань правового виховання 
дітей, профілактики насильства, 
жорстокого поводження, 
правопорушень та за фактами вчинення 
учнями правопорушень 

Відділ у справах дітей, 

поліцейський офіцер 
громади, 

ювенальна превенція, 

відділ освіти, 

КЗ «Софіївський 
ЦСССДМ» 

2021 – 

2022 

роки 

 

Загальний обсяг, у 
т.ч. 

   Покращення стану 
виховної роботи з 
дітьми в закладах 
освіти 

Державний 
бюджет 

   

Селищний бюджет    

Інші джерела 

 

   

3.4.  Організація взаємодії із закладами 
освіти з питань обміну інформацією про 
дітей, які не навчаються, мають прояви 
девіантної поведінки 

Відділ у справах дітей, 

відділ освіти 

2021 – 

2022 

роки 

 

Загальний обсяг, у 
т.ч. 

   Недопущення 
пропусків занять 
без поважних 
причин 
попередження 
негативних явищ у 
дитячому 
середовищі   

Державний 
бюджет 

   

Селищний бюджет    

Інші джерела    

4.Підтримка 
дітей-сиріт та 
дітей, 
позбавлених 
батьківського 
піклування; осіб 
з їх числа; дітей, 

4.1. Надання одноразової матеріальної 
допомоги дітям-сиротам та дітям, 
позбавленим батьківського піклування, 
які досягли 18-річного віку 

Відділ у справах дітей, 

фінансово-

економічний відділ 

 

2021 – 

2022 

роки 

 

Загальний обсяг, у 
т.ч. 

25340 9050 34390 Покращання умов 
проживання та 
виховання дітей-

сиріт,  дітей, 
позбавлених 
батьківського 

Державний 
бюджет 

   

Селищний бюджет 25340 9050 34390 

Інші джерела    



які перебувають 
у складних 
життєвих 
обставинах, 
забезпечення 
належних умов 
для їх навчання, 
виховання та 
розвитку  

 

 піклування, осіб з 
їх числа   

4.3. Організація проведення  заходів до: 

 -Дня святого Миколая, новорічних та 
різдвяних свят (19 грудня; 01 січня; 07 
січня); 

- Міжнародного дня сім’ї (15 травня); 
- Дня матері (09 травня); 
- Міжнародного дня захисту дітей (20 

листопада); 
- Дня батька (20 червня); 
- Дня усиновлення (30 вересня) ; 
- Дня спільних дій в інтересах дітей (20 

листопада) 
 

Відділ у справах дітей, 

відділ розвитку 
соціальної сфери 

 

2021 – 

2022 

роки 

 

Загальний обсяг, у 
т.ч. 

12000 13000 25000 Залучення сімей 
та дітей до участі 
у заходах громади. 
Покращення 
сімейних та 
соціальних 
стосунків  

Державний 
бюджет 

   

Селищний бюджет 12000 13000 25000 

Інші джерела 

 

   

4.4.Утримання дітей, які залишились 
без батьківського піклування в 

спеціальних закладах  

Відділ у справах дітей, 

відділ розвитку 
соціальної сфери 

 

2021 – 

2022 

роки 

 

Загальний обсяг, у 
т.ч. 

32000 32000 64000 Недопущення 
потрапляння дітей 
в інституційні 
заклади, надання 
дітям необхідних 
послуг   

Державний 
бюджет 

   

Селищний бюджет 32000 32000 64000 

Інші джерела    

4.5 Організація поїздки до м. Дніпро 
для дітей-сиріт, дітей, позбавлених 
батьківського піклування та дітей з 
малозабезпечених сімей 

(Міжнародний день захисту дітей) 

Відділ у справах дітей, 

відділ розвитку 
соціальної сфери 

 

2021-

2022 

роки  

Загальний обсяг, у 
т.ч. 

2000 2000 4000 Покращення 
сімейних та 
соціальних 
стосунків 

Державний 
бюджет 

   

Селищний бюджет 2000 2000 4000 

Інші джерела    

5..Запобігання 
соціальному 
сирітству 

 

5.1. Організація та проведення 
профілактичних рейдів «Діти вулиці» з 
метою виявлення дітей, які займаються 
бродяжництвом та жебракуванням, 
профілактичного відпрацювання 
закладів, що надають послуги 
з комп’ютерної ігрової діяльності щодо 
недопущення відвідування їх дітьми під 

Відділ у справах дітей, 

відділ освіти, 

поліцейський 
офіцер громади, 

2021 – 

2022 

роки 

 

Загальний обсяг, у 
т.ч. 

   Зниження рівня 
бездоглядності  та 
правопорушень 

Державний 
бюджет 

   

Селищний бюджет    



 

 

 

 

 

 

 

 

6. Запобігання 
та протидія 
насильству і 
жорстокому 
поводженню з 
дітьми 

 

 

7. Забезпечення 
рівних прав та 
можливостей 

час навчання та у вечірній час; 
профілактичного заходу «Урок» для 
виявлення і залучення до навчання 
дітей, які залишилися поза навчальним 
процесом 

КЗ «Софіївський 
ЦСССДМ»  

Інші джерела 

 

   

5.2 Забезпечення раннього виявлення 
сімей з можливим ризиком вилучення 
дитини із сім’ї; виявлення жінок, які 
мають намір відмовитися від 
новонародженої дитини з метою 
профілактики соціального сирітства.  

Відділ у справах дітей, 

відділ освіти, 

поліцейський 
офіцер громади, 

КЗ «Софіївський 
ЦСССДМ»  

2021 – 

2022 

роки 

 

Загальний обсяг, у 
т.ч. 

   Збереження 
біологічної 
родини для 
дитини 

Державний 
бюджет 

   

Селищний бюджет    

Інші джерела 

 

   

6.1 Розповсюдження та розміщення 
зовнішньої реклами (плакати, 
буклети) з метою підвищення рівня 
обізнаності щодо проблеми 
насильства, її наслідків та можливих 
способів захисту осіб, які 
постраждали від домашнього 
насильства, а також попередження  
насильства та надання допомоги 
постраждалим від гендерного 
насильства 

Відділ у справах дітей, 

 поліцейський 
офіцер громади, 

КЗ «Софіївський 
ЦСССДМ» 

2021 – 

2022 

роки 

 

Загальний обсяг, у 
т.ч. 

500 500 1000 Недопущення 
випадків 
насильства Державний 

бюджет 

   

Селищний бюджет 500 500 1000 

Інші джерела 

 

   

7.1 Організація та проведення 

просвітницьких заходів, поширення 
рекламно-інформаційних матеріалів 
соціального спрямування щодо 

Відділ у справах дітей, 

відділ розвитку 
соціальної сфери, 

2021 – 

2022 

роки 

 

Загальний обсяг, у 
т.ч. 

300 300 600 Попередження 
негативних 
проявів Державний 

бюджет 

   

Селищний бюджет 300 300 600 



                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Секретар селищної ради                                                                                                          Людмила НАЗАРЕНКО 

жінок та 
чоловіків 
(хлопчиків та 
дівчаток) 

протидії дискримінації та 
домашньому насильству за ознакою 
статі, подолання гендерних 
стереотипів, забезпечення рівних 
прав та можливостей жінок та 
чоловіків 

КЗ «Софіївський 
ЦСССДМ» 

Інші джерела 

 

   дискримінації за 
ознакою статі 

Всього по програмі: 322640 623450 946090  


