
 

Міська Програма «Діти Липовеччини» 

на 2021 рік 

 

 

1. Паспорт Програми 

1. Ініціатор розроблення Програми Міська рада 

2. Підстава до розробки Програми Закони 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». 
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4. Відповідальний виконавець 
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виконавчий комітет 

Липовецької міської ради 

5. Учасники Програми Служба у справах дітей, 

Центр надання соціальних 

послуг, КЗ «Липовецький 

районний центр соціальних 

служб», відділ освіти, 

культури, молоді та спорту, 

відділи та управління 

6. Термін реалізації Програми 2021 рік 

7. Загальний орієнтовний обсяг 

фінансових ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми 

70 тис. грн. 

 

 



2. Загальні положення Програми 
 

Стабільність держави, її економічний розвиток значною мірою 

залежать від фізичного та духовного розвитку дитини, ставлення держави до 

її проблем, інтересів та потреб. 

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 і морального здоров’я дітей в Україні. 

Одним із найважливіших завдань у нашій державі є створення 

сприятливого для дитини середовища, що передбачено Конвенцією ООН про 

права дитини, Всесвітньою декларацією про забезпечення виживання, 

захисту і розвитку дітей. 

Виконання основних заходів національних програм стосовно дітей в 

минулі роки активізувало процеси вирішення проблем поліпшення 

становища дітей, а також реалізації положень Конвенції ООН про права 

дитини, сприяло частковому вирішенню питань соціального захисту дітей.  

У громаді стабілізувалася кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, причому, зменшилась кількість дітей, які 

набувають статусу дитини, позбавленої батьківського піклування, але 

збільшується кількість дітей-сиріт. Загальна кількість дитячого населення у 

районі щороку зменшується. Станом на 01.12.2020 року на обліку в службі у 

справах дітей  перебуває 38 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, з яких 13 – діти-сироти, 25 – діти, позбавлені батьківського 

піклування. Соціальні сироти становлять – 66,7 % до загальної кількості 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Доля соціальних 

сиріт нелегка, проблемна, часто обтяжена, як біологічною спадковістю, так і 

неналежним їх вихованням та розвитком. Ось чому перед соціальними 

службами, навчальними та лікувальними закладами району, органами 

місцевого самоврядування першочерговим завданням є якомога ефективніше 

працювати на профілактику соціального сирітства, особливо звертати увагу 

на раннє виявлення асоціальної поведінки батьків, коли ще можливе їх 

виправлення. 

Із 39 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 33 – 

проживають у сім`ях опікунів, 4 – у прийомних сім’ях та дитячих будинках 

сімейного типу. Разом з тим, 1 дитина навчається у  навчальному закладі 

профтехосвіти та знаходиться на повному державному забезпеченні, 1 

дитина залишаються на сьогодні проживати в інтернатному закладі. 3 дітей 

знаходяться у цих же закладах за заявами батьків, які перебувають в 

складних життєвих обставинах. Діти, які виховуються в інтернатах, 

позбавлені батьківського тепла та любові. Вони не отримують уявлення про 

відносини в сім’ї, їм не відома модель сімейного життя, важко знайти себе у 

дорослому житті, часто їхні діти також потрапляють в інтернати. Тому 



робота з підтримки національного усиновлення, пропагування та розвитку 

нових сімейних форм виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених 

батьківського піклування залишається для нас основним завданням на 

найближчі роки.  

Актуальними залишаються питання безпритульності та бездоглядності 

серед дітей, негативні явища, правопорушення та злочинність у дитячому 

середовищі. Існування дитячої злочинності свідчить про необхідність 

удосконалення виховної роботи, зокрема правового виховання учнів, пошуку 

ефективних форм взаємодії всіх зацікавлених організацій, спрямованих на 

запобігання втягненню підлітків у протиправну діяльність. Ці проблеми є 

такими, що потребують постійного контролю з боку органів державної 

виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. 

Потребують вирішення проблеми поліпшення умов розвитку, 

суспільного виховання і освіти дітей, навчання та працевлаштування. 

Необхідно поліпшити роботу з питань пропаганди здорового способу життя 

серед дітей та молоді, профілактики негативних проявів. 

Під особливою увагою і турботою повинні бути діти, які з тих чи інших 

причин перебувають у складних життєвих обставинах. За інформацією   на 

обліку в службі у справах дітей та КЗ «Липовецький районний центр 

соціальних служб» перебуває 433 дітей, із них 35 з причини злісного 

ухилення батьків від виконання своїх обов’язків. 

З метою підвищення ролі сім’ї у вихованні дітей необхідно сприяти 

відродженню національних родинних традицій, поліпшити роботу з 

підтримки багатодітних, кризових та неповних сімей, активніше 

впроваджувати нові форми сімейного виховання дітей. 

В даний час в громаді діє 3 прийомних сім’ї, в яких виховується 5 

дітей. 

У сучасних умовах актуальною є проблема попередження насильства в 

сім’ї, запобігання насиллю над дітьми. Значну увагу необхідно звернути на 

створення умов для підвищення рівня духовних, моральних цінностей, 

авторитету української родини та її всебічного розвитку. 

Всі вони потребують постійної уваги з боку органів державної 

виконавчої влади, місцевого самоврядування, особливо органів опіки і 

піклування. Невчасне виявлення проблемних сімей, зволікання з вилученням 

дітей з таких сімей, недостатній контроль за вихованням дітей у сім’ях, що 

перебувають в складних життєвих обставинах, призводить до того, що 

збільшується кількість дітей, які потребують соціального захисту. 

Міська Програма «Діти Липовеччини» на 2021 рік (далі - Програма) 

має на меті об’єднати в єдину систему зусилля органів державної виконавчої 

влади, місцевого самоврядування, установ, організацій щодо захисту прав 

дітей. Програмою передбачено спільні заходи, орієнтовані на розвиток та 

захист інтересів підростаючого покоління, і завдання, що необхідно спільно 

виконувати для дітей та разом з дітьми. 
 



3.  Мета програми 

 

Метою Програми є забезпечення оптимального функціонування 

цілісної системи захисту прав дітей в громаді відповідно до вимог законів 

України "Про Загальнодержавну програму "Національний план дій щодо 

реалізації Конвенції ООН про права дитини", "Про охорону дитинства", "Про 

забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування", указів Президента України        

            № 1163/2011 "Про питання щодо забезпечення реалізації прав дітей в 

Україні", № 609/2012 "Про Національну стратегію профілактики соціального 

сирітства на період до 2020 року", № 312/2013 "Про додаткові заходи із 

забезпечення гарантій реалізації прав та законних інтересів дітей", постанов 

Кабінету Міністрів України від 08 жовтня 2008 року № 905 "Про 

затвердження Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення 

нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей" та від 24 вересня 2008 року 

№ 866 "Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із 

захистом прав дитини", координація діяльності органів місцевого 

самоврядування, державної виконавчої влади з реалізації державної політики 

стосовно дітей, організація результативної роботи щодо запобігання 

соціальному сирітству, реабілітація бездоглядних та безпритульних дітей, 

розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, створення умов для реалізації права кожної дитини 

на виховання у сім’ї, боротьба з використанням дитячої праці, запобігання 

торгівлі дітьми, сексуальної експлуатації, інших форм жорстокого 

поводження з ними, захист прав дітей, які вчинили правопорушення, 

попередження правопорушень та злочинності серед дітей, підвищення ролі 

територіальної громади у вирішенні питань захисту прав та розвитку дітей. 

4. Основними завданнями програми є: 
 

 забезпечення реалізації в районі законів України "Про охорону 

дитинства", "Про забезпечення організаційно-правових умов 

соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування", "Про органи і служби у справах дітей та 

спеціальні установи для дітей", "Про соціальну роботу з дітьми та 

молоддю", "Про Загальнодержавну програму "Національний план 

дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини" 

Загальнодержавної програми "Національний план дій щодо 

реалізації Конвенції ООН про права дитини", Указів Президента 

України №1163/2011 "Про питання щодо забезпечення реалізації 

прав дітей в Україні", №609/2012 "Про Національну стратегію 

профілактики соціального сирітства на період до 2020 року", № 

312/2013 "Про додаткові заходи із забезпечення гарантій реалізації 

прав та законних інтересів дітей"; 

 створення умов для фізичного, розумового і духовного розвитку 

кожної дитини; 

http://www.president.gov.ua/documents/15098.html
http://www.president.gov.ua/documents/15098.html
http://www.president.gov.ua/documents/15098.html
http://www.president.gov.ua/documents/15098.html


 створення умов для утвердження сімейних цінностей, виховання 

відповідального батьківства, підвищення рівня культури сімейних 

стосунків і відповідальності батьків за виконання своїх обов'язків; 

 розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування (усиновлення, опіка та 

піклування, створення дитячих будинків сімейного типу, 

прийомних сімей); 

 запобігання соціальному сирітству дітей; 

 поліпшення системи соціальної роботи з сім’ями, що мають дітей і 

опинилися у складних життєвих обставинах; 

 активізація профілактичної роботи щодо запобігання 

правопорушенням у дитячому середовищі; 

 зменшення кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, які виховуються у закладах для дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;  

 пропаганда здорового способу життя серед дітей та молоді, 

профілактика негативних явищ у дитячому та молодіжному 

середовищі, антигромадської поведінки, злочинності, наркоманії та 

алкоголізму, організація змістовного дозвілля дітей та молоді; 

 створення рівних умов для доступу кожної дитини до послуг 

закладів соціально-культурної сфери; 

 удосконалення системи соціальної роботи з сім'ями, що мають 

дітей і опинилися в складних життєвих обставинах; 

 запобігання дитячій бездоглядності, безпритульності, 

бродяжництву та жебрацтву; 

 продовження впровадження таких форм сімейного виховання 

дітей-сиріт та дітей, що залишились без піклування батьків, як 

дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім’ї; 

 удосконалення механізму збереження житлових та майнових прав 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;  

 надання допомоги і підтримки дітям з інвалідністю, забезпечення 

їх соціального супроводу;  

 запровадження механізму взаємодії органів виконавчої влади та 

органів місцевого самоврядування щодо здійснення заходів, 

спрямованих на боротьбу із застосуванням найгірших форм 

дитячої праці;  

 підвищення ефективності профілактичної та роз'яснювальної 

роботи серед батьків з метою попередження насильства в сім’ї, 

жорстокого поводження з дітьми, запобігання торгівлі дітьми; 

 активізація профілактичної роботи з метою запобігання 

правопорушенням у дитячому середовищі; 

 підвищення рівня обізнаності дітей шкільного віку з правових 

питань; 

 запровадження механізму підтримки ініціатив членів 

територіальної громади в інтересах дітей. 



 

5. Основні заходи щодо забезпечення виконання програми: 

 

1. Захист прав дітей різних категорій 
 

1.1. Постійно оновлювати та аналізувати банк даних щодо різних 

категорій дітей та сімей в районі. 

 КЗ «Липовецький районний центр соціальних 

служб», щорічно до 20 лютого. 
 

1.2. Сприяти підвищенню рівня культури сімейних стосунків і 

відповідальності батьків за виконання своїх обов'язків шляхом активізації 

участі батьків у семінарах, тренінгах, що сприяють формуванню сімейних 

цінностей. 

 КЗ «Липовецький районний центр соціальних 

служб», відділ освіти, культури, молоді та 

спорту, постійно. 
 

1.3. Проводити заходи з роз’яснення норм законодавства щодо 

відповідальності батьків за виховання дітей. 

Відділ освіти, служба у справах дітей, 

Липовецьке ВП Немирівського ВП ГУНП у 

Вінницькій області, виконком міської ради, 

старости, постійно. 
 

1.4. Забезпечити своєчасне виявлення сімей, які перебувають в 

складних життєвих обставинах. 

Липовецьке ВП Немирівського ВП ГУНП у 

Вінницькій області, служба у справах дітей,  КЗ 

«Липовецький районний центр соціальних 

служб», виконкоми міської ради,  постійно. 
 

1.5. Здійснювати соціальний супровід сімей, які перебувають в 

складних життєвих обставинах. 

 КЗ «Липовецький районний центр соціальних 

служб»,  постійно. 
 

1.6. Сприяти діяльності закладів та служб, що надають медико-

психологічну та соціальну допомогу дітям.  

 

НКП "ЦПМСД", НКП «Липовецька ЦРЛ», відділ 

соціального захисту, служба у справах дітей,  

КЗ «Липовецький районний центр соціальних 

служб», 2021 рік. 
 



1.7. Ініціювати розгляд питань щодо позбавлення батьківських прав та 

відібрання дітей у батьків, які не забезпечують виховання дітей, лише у 

випадках вжиття повного комплексу заходів щодо запобігання соціальному 

сирітству. 

Липовецьке ВП Немирівського ВП ГУНП у 

Вінницькій області, служба у справах дітей,  КЗ 

«Липовецький районний центр соціальних 

служб», виконком міської ради, старости, 

постійно. 
 

1.8. Організовувати та проводити семінари, зустрічі, "круглі столи" з 

основних напрямів реалізації в громаді державної політики щодо захисту 

прав дітей з керівниками органів місцевого самоврядування, органів 

державної виконавчої влади, які опікуються проблемами дітей. 

Забезпечувати фінансування витрат для проведення даних заходів. 

Служба у справах дітей, постійно. 

1.9. Організовувати та проводити інформаційно-просвітницьку, 

роз'яснювальну та консультативну роботу з питань запобігання жорстокому 

поводженню з дітьми, насильству в сім'ї. 

Липовецьке ВП Немирівського ВП ГУНП у 

Вінницькій області, служба у справах дітей,  КЗ 

«Липовецький районний центр соціальних 

служб», виконком міської ради, старости,  

постійно. 
 

1.10. Забезпечити ведення чіткого обліку та розгляду звернень щодо 

жорстокого поводження з дітьми. 

Служба у справах дітей, постійно. 
 

1.11. Постійно проводити масові заходи з питань пропаганди родинних 

традицій, відзначення родинних свят до Дня сім’ї, Дня матері та ін. 

Служба у справах дітей, виконком міської ради, 

старости, 2021 рік. 
 

1.12. Створити та поновлювати базу даних щодо усіх пільгових 

категорій дітей в громаді. 

Відділ соціального захисту населення, фінансове 

управління; служба у справах дітей, відділ 

освіти, культури, молоді та спорту,  КЗ 

«Липовецький районний центр соціальних 

служб», виконком міської ради, старости, 

щорічно до 1 березня. 
 

1.13. Широко висвітлювати в засобах масової інформації 

інформаційно-правові питання соціального захисту різних категорій дітей. 



Відділ освіти, культури, молоді та спорту, 

служба у справах дітей,  КЗ «Липовецький 

районний центр соціальних служб», виконком 

міської ради, засоби масової інформації,  

постійно. 
 

1.14. Проводити заходи з питань попередження торгівлі дітьми. 

Липовецьке ВП Немирівського ВП ГУНП у 

Вінницькій області, служба у справах дітей,  КЗ 

«Липовецький районний центр соціальних 

служб»,  постійно. 
 

1.15. Проводити для батьків та дітей у загальноосвітніх навчальних 

закладах зустрічі, засідання за круглим столом з питань попередження 

жорстокого поводження з дітьми. 

Відділ освіти, культури, молоді та спорту, 

постійно. 
 

1.16. Проводити просвітницьку діяльність серед населення з проблем 

захисту прав дітей шляхом розроблення та видання матеріалів, друкування 

листівок, буклетів. 

 КЗ «Липовецький районний центр соціальних 

служб»,  постійно. 
 

1.17. Продовжити роботу постійно діючих "гарячих ліній". 

 КЗ «Липовецький районний центр соціальних 

служб», служба у справах дітей, постійно. 
 

1.18. Забезпечити висвітлення питань з питань реалізації державної 

політики щодо соціального захисту дітей в засобах масової інформації, на 

офіційному сайті Липовецької міської ради. 

Служба у справах дітей, постійно. 

1.19. З метою соціального та правового захисту неповнолітніх 

продовжити роботу, спрямовану на поліпшення психолого-педагогічної, 

корекційної роботи з дітьми з сімей, що перебувають в складних життєвих 

обставинах. 

Служба у справах дітей,  КЗ «Липовецький 

районний центр соціальних служб», Липовецьке 

ВП Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій 

області, постійно.  
 

1.20. Здійснювати систематичну перевірку умов утримання та 

виховання дітей у сім’ях, що перебувають в складних життєвих обставинах. 

Постійно проводити соціальне інспектування умов проживання дітей в даних 

сім’ях, забезпечувати невідкладне влаштування дітей з таких сімей в 



спеціальні установи, прийомні сім'ї. Забезпечувати фінансування 

транспортних витрат для проведення даних інспектувань. 

 КЗ «Липовецький районний центр соціальних 

служб», служба у справах дітей, Липовецьке ВП 

Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області, 

виконкоми міської ради, постійно. 
 

1.21.Сприяти створенню необхідних умов для проживання та 

виховання дітей у сім’ях, які б виключали несприятливе побутове оточення, 

негативний вплив антигромадських елементів, забезпечували притягнення до 

відповідальності батьків за неналежне виховання, навчання та розвиток 

дитини. 

 КЗ «Липовецький районний центр соціальних 

служб», служба у справах дітей, Липовецьке ВП 

Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області, 

виконком міської ради, постійно. 
 

1.22. Забезпечити здійснення контролю за дотриманням вимог актів 

законодавства щодо захисту майнових та житлових прав дітей. 

Служба у справах дітей, виконком міської ради, 

постійно. 
 

1.23. Забезпечити оздоровлення дітей пільгових категорій влітку. 

Відділ освіти, культури, молоді та спорту, 

виконком міської ради, 2021 рік. 
 

1.24. Організовувати та проводити конкурси, вечори, зустрічі, 

фестивалі для дітей та забезпечувати їх участь в обласних заходах. 

Забезпечувати фінансування витрат для проведення заходів, придбання 

призів та подарунків для учасників, фінансування транспортних витрат для 

участі в обласних заходах. 

Служба у справах дітей, постійно. 

1.25. Здійснювати організаційно-методичну та фінансову підтримку 

соціальних програм, розроблених дитячими громадськими організаціями та 

об'єднаннями. 

Служба у справах дітей, постійно.  
 

1.26. Забезпечити здобуття повної загальної середньої освіти дітьми, 

які не навчалися тривалий час, або не відвідують школу. 

Відділ освіти, культури, молоді та спорту, 

виконком міської ради, постійно. 
 

 

1.27. Проводити заходи в рамках проведення Дня спільних дій в 

інтересах дітей. 

Служба у справах дітей, 



 щорічно, листопад. 
 

1.28. Надавати допомогу з питань соціальної адаптації неповнолітніх, 

які повернулися з виправних закладів або засудженні умовно. 

 КЗ «Липовецький районний центр соціальних 

служб», постійно. 

1.29. Забезпечувати соціальний супровід дітей, які звільняються з місць 

позбавлення волі. 

 КЗ «Липовецький районний центр соціальних 

служб»,  постійно. 
 

1.30. Налагодити механізм взаємодії органів виконавчої влади та 

органів місцевого самоврядування щодо здійснення заходів, спрямованих на 

боротьбу із застосуванням найгірших форм дитячої праці. 

Служба у справах дітей, щорічно. 
  

1.31. Проводити перевірки дотримання вимог законодавства щодо 

праці неповнолітніх.  

Служба у справах дітей, щорічно. 
  

1.32. Сприяти поширенню досвіду благодійних та молодіжних 

організацій щодо взаємодопомоги батьків дітей-інвалідів та надання 

психологічної підтримки за принципом "батьки для батьків".  

 КЗ «Липовецький районний центр соціальних 

служб», постійно. 
 

1.33. Надання правової допомоги дітям-інвалідам через систему 

надання соціальних послуг  КЗ «Липовецький районний центр соціальних 

служб». 

 КЗ «Липовецький районний центр соціальних 

служб»,  постійно.  
 

1.34. Забезпечити надання дітям-інвалідам медичних, психолого-

педагогічних, фізичних, інформаційних та соціально-побутових 

реабілітаційних послуг відповідно до потреби. 

НКП "ЦПМСД", НКП «Липовецька ЦРЛ», 

управління соціального захисту населення 

райдержадміністрації,  КЗ «Липовецький 

районний центр соціальних служб»,  постійно. 
 

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

піклування, розвиток сімейних форм влаштування дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування 
 



2.1. Забезпечити координацію роботи відповідних управлінь, відділів, 

служб з питань соціального захисту дітей-сиріт та дітей, які залишились без 

піклування батьків. 

Липовецьке ВП Немирівського ВП ГУНП у 

Вінницькій області, відділ освіти, культури, 

молоді та спорту, служба у справах дітей,  КЗ 

«Липовецький районний центр соціальних 

служб», виконком міської ради, постійно. 
 

2.2. Забезпечення якісного наповнення та ведення обліку дітей в єдиній 

інформаційно-аналітичній системі "Діти". 

Служба у справах дітей, постійно. 
 

2.3. Забезпечувати придбання та встановлення ліцензійних 

комп’ютерних та антивірусних програм для забезпечення ведення БД ЄІАС 

"Діти", їх обслуговування, оплата послуг Інтернету.  

Служба у справах дітей, постійно. 
 

2.4. Забезпечувати ремонт комп’ютерної техніки, що використовується 

для ведення БД ЄІАС "Діти". 

Служба у справах дітей, постійно. 
 

2.5. Організовувати проведення заходів до Дня усиновлення. 

Забезпечувати участь в проведенні обласних заходів, фінансувати 

транспортні витрати. 

Служба у справах дітей,  КЗ «Липовецький 

районний центр соціальних служб»,  щорічно,  

вересень. 
 

2.6. Сприяти збільшенню кількості дітей, усиновлених громадянами 

України. 

Служба у справах дітей, постійно. 
 

2.7. Забезпечити здійснення контролю за дотриманням вимог актів 

законодавства щодо захисту майнових та житлових прав дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування. 

Служба у справах дітей, виконком міської ради, 

постійно. 
 

2.8. Координувати діяльність щодо придбання житла для дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування, які досягли повноліття та не 

мають власного житла й осіб з їх числа. 

Служба у справах дітей,  КЗ «Липовецький 

районний центр соціальних служб»,  постійно. 



2.9. Забезпечити придбання житла для дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, які досягли повноліття та не мають власного житла 

й осіб з їх числа. 

Виконком міської ради, щорічно. 
 

2.10. Вивчити питання про можливість створення дитячого будинку 

сімейного типу в громаді.  

 КЗ «Липовецький районний центр соціальних 

служб», служба у справах дітей, виконком 

міської ради, 2021 рік. 
 

2.11. Забезпечити функціонування створених прийомних сімей, 

підвищувати ефективність роботи діючих прийомних сімей в районі. 

 КЗ «Липовецький районний центр соціальних 

служб», служба у справах дітей, виконком 

міської ради, постійно. 
 

2.12. Забезпечити своєчасне призначення виплат та фінансування 

прийомних сімей за принципом "гроші ходять за дитиною". 

Фінансове управління, управління соціального 

захисту населення райдержадміністрації, 

служба у справах дітей, постійно. 
 

2.13. Надавати соціальні послуги сім’ям з дітьми, які опинились в 

складних життєвих обставинах, прийомним батькам, кандидатам в 

усиновителі, усиновителям, батькам-вихователям. 
 

Служба у справах дітей,  КЗ «Липовецький 

районний центр соціальних служб», постійно. 
 

2.14. Забезпечити інформаційну підтримку вирішення актуальних 

питань реалізації дитячої, сімейної політики, нових форм сімейного 

виховання дітей-сиріт та дітей, які залишились без піклування батьків. 
 

Служба у справах дітей,  КЗ «Липовецький 

районний центр соціальних служб», виконком 

міської ради, постійно.  
 

2.15. Організовувати та проводити заходи до Дня захисту дітей, 

Великодня, Дня Незалежності та Дня Святого Миколая, новорічних та 

різдвяних свят та інші. Забезпечувати фінансування проведення цих заходів 

та придбання призів та подарунків для дітей, учасників заходів. 

Служба у справах дітей,  КЗ «Липовецький 

районний центр соціальних служб», відділ 

освіти, культури, молоді та спорту, щорічно.  
 



2.16. З метою популяризації сімейних цінностей організовувати та 

проводити заходи до Дня сім’ї, Дня матері, інших свят за участю дітей, 

батьків, громадськості. Забезпечувати фінансування проведення цих заходів 

та придбання призів та подарунків для дітей, учасників заходів. 

Служба у справах дітей,   відділ освіти, 

культури, молоді та спорту, щорічно.  
 

2.17. Проводити перевірку умов проживання дітей в сім’ях опікунів, 

піклувальників, у прийомних сім’ях. Забезпечувати фінансування 

транспортних витрат для проведення даних заходів. 

Служба у справах дітей, постійно. 
 

2.18. Забезпечувати працевлаштуванням і житлом випускників шкіл-

інтернатів, вихованців дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей.  

Виконком міської ради, постійно. 
 

3. Запобігання соціальному сирітству, подолання бездоглядності та 

безпритульності серед дітей 
 

3.1. Забезпечити своєчасне інформування лікувально-профілактичними 

закладами служби у справах дітей про випадки відмови та залишення 

батьками дітей в лікувальних закладах. 

 

НКП «Липовецька ЦРЛ», виконком міської ради,  

постійно. 
 

3.2. Всебічно сприяти організації в пологових будинках 

консультаційного пункту центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 

з питань профілактики раннього соціального сирітства. Організувати 

інформаційно-роз’яснювальну роботу та здійснення соціального супроводу 

матерів, які мають намір відмовитися від дитини. 

 КЗ «Липовецький районний центр соціальних 

служб», НКП « Липовецька ЦРЛ»,  постійно. 

3.3. Розробити та запровадити ефективний механізм виявлення 

бездоглядних та безпритульних дітей, дітей, які жебракують, а також 

практику взаємодії служб у справах дітей, підрозділів національної поліції, 

навчальних закладів, громадських організацій щодо запобігання цим 

явищам.  

Липовецьке ВП Немирівського ВП ГУНП у 

Вінницькій області, відділ освіти,культури, 

молоді та спорту, служба у справах дітей, 

виконком міської ради, постійно. 
 

3.4. Проводити профілактичні рейди "Вокзал", "Урок", "Канікули", 

"Неблагополучна сім’я", "Вечірнє місто", "Вечірнє село" та ін. Здійснювати 

фінансування транспортних витрат для проведення даних рейдів. 



Липовецьке ВП Немирівського ВП ГУНП у 

Вінницькій області, відділ освіти,культури, 

молоді та спорту, служба у справах дітей,  КЗ 

«Липовецький районний центр соціальних 

служб», виконком міської ради, постійно. 
 

3.5. Забезпечити влаштування не менш як 80% дітей з притулків та 

центрів соціально-психологічної реабілітації дітей у сімейні форми 

виховання.  

Служба у справах дітей, виконком міської ради, 

постійно. 
 

3.6. Забезпечити налагодження співпраці між установами та 

організаціями усіх форм власності щодо соціально-правового захисту 

безпритульних і бездоглядних дітей, їх соціалізації, реабілітації та адаптації в 

суспільстві.  

Служба у справах дітей,  КЗ «Липовецький 

районний центр соціальних служб», виконком 

міської ради,  постійно. 
 

3.7. Активізувати роботу з виявлення осіб, які залучають дітей до 

жебракування, бродяжництва, пияцтва, злочинної діяльності, та забезпечення 

притягнення таких осіб до відповідальності. 

Липовецьке ВП Немирівського ВП ГУНП у 

Вінницькій області, служба у справах дітей, 

виконком міської ради. 
 

3.8. Запровадити систему взаємоінформування підрозділів поліції, 

служби у справах дітей, відділу освіти, культури, молоді та спорту, які не 

навчаються, скоїли злочини, правопорушення, затримані за вживання 

наркотичних речовин, алкогольних напоїв, бродяжництво, жебракування. 

Служба у справах дітей, відділ освіти, культури, 

молоді та спорту, Липовецьке ВП Немирівського 

ВП ГУНП у Вінницькій області, виконком міської 

ради, постійно. 
 

3.9. Організовувати та проводити семінари, наради працівників, які 

займаються вирішенням питань запобігання бездоглядності та 

безпритульності дітей, їх реабілітацією та соціальним захистом. 

Забезпечувати фінансування витрат для їх проведення. 

Служба у справах дітей, постійно. 
 

3.10. Запровадити систему взаємоінформування щодо виявлення дітей, 

переміщених із зони проведення АТО та тимчасово окупованих територій, 

ведення обліку таких дітей. 



Управління праці та соціального захисту 

населення, служба у справах дітей, відділ освіти, 

культури, молоді та спорту, Липовецьке ВП 

Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області,  

КЗ «Липовецький районний центр соціальних 

служб», виконком міської ради,  постійно. 
 

3.11. Забезпечити дотримання законодавства про біженців та осіб, які 

потребують додаткового або тимчасового захисту стосовно дітей, у тому 

числі дітей, розлучених із сім’ями. 

Управління праці та соціального захисту 

населення, служба у справах дітей, відділ освіти, 

культури, молоді та спорту, Липовецьке ВП 

Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області,  

КЗ «Липовецький районний центр соціальних 

служб», виконком міської ради,  постійно. 
 

3.12. Запровадити механізм сприяння реалізації та відновлення прав 

внутрішньо переміщених дітей. 

Служба у справах дітей, відділ освіти, культури, 

молоді та спорту, Липовецьке ВП Немирівського 

ВП ГУНП у Вінницькій області,  КЗ 

«Липовецький районний центр соціальних 

служб», виконком міської    ради,  постійно. 

3.13. Проводити заходи щодо підтримки та соціальної адаптації дітей, 

які переселилися з тимчасово окупованих територій та районів проведення 

АТО. 

Управління праці та соціального захисту 

населення, служба у справах дітей, відділ освіти, 

культури, молоді та спорту,  КЗ «Липовецький 

районний центр соціальних служб», виконком 

міської ради, постійно. 
 

3.14. Забезпечення захисту прав дітей учасників антитерористичної 

операції та дітей, батьки яких загинули під час проведення АТО, подій на 

Майдані. 

 КЗ «Липовецький районний центр соціальних 

служб», управління праці та соціального захисту 

населення, служба у справах дітей, відділ освіти, 

культури, молоді та спорту, виконком міської 

ради, постійно. 
 

4. Попередження правопорушень та негативних проявів серед 

неповнолітніх, робота з питань соціальної адаптації неповнолітніх, 

пропаганда здорового способу життя серед дітей 



 

4.1. Координувати діяльність відділів та служб, діяльність яких 

спрямована на профілактику негативних проявів у дитячому середовищі, 

пропаганду здорового способу життя. 

 КЗ «Липовецький районний центр соціальних 

служб», служба у справах дітей, постійно. 

  

4.2. Контролювати відвідування неповнолітніми ігрових залів, 

комп’ютерних клубів, дискотек у вечірній час, притягувати до 

відповідальності осіб, які допускають порушення законодавства. 

Липовецьке ВП Немирівського ВП ГУНП у 

Вінницькій області, служба у справах дітей, 

відділ освіти,  культури, молоді та спорту, 

виконком міської ради, постійно. 
 

4.3. Взяти під постійний контроль дотримання заборони продажу 

алкогольних напоїв особам до 21 року. 

Липовецьке ВП Немирівського ВП ГУНП у 

Вінницькій області, виконком міської ради, 

постійно. 
 

4.4. Підтримувати роботу підліткових клубів з правовиховної тематики 

за місцем навчання, сприяти їх ефективній роботі, надавати фінансову 

підтримку при проведенні заходів з дітьми. 

Служба у справах дітей, постійно. 
 

4.5. Проводити конференції, "круглі столи", зустрічі з питань 

профілактики СНІДу, наркоманії та алкоголізму серед дітей, попередження 

проституції, з метою пропаганди здорового способу життя серед 

неповнолітніх. 

Липовецька ЦРЛ, відділ освіти, служба у 

справах дітей, Липовецьке ВП Немирівського ВП 

ГУНП у Вінницькій області,  КЗ «Липовецький 

районний центр соціальних служб», постійно.  
 

4.6. Розробити методичні рекомендації щодо організації та проведення 

заходів у загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах з питань 

профілактики СНІДу, наркоманії та алкоголізму серед дітей, попередження 

проституції, пропаганди здорового способу життя серед неповнолітніх. 

Відділ освіти, культури, молоді та спорту,  КЗ 

«Липовецький районний центр соціальних 

служб», 2021 рік. 
 

4.7. Провести зустрічі, "круглі столи" з питань профілактики 

негативних явищ у дитячому та молодіжному середовищі. 
 



 КЗ «Липовецький районний центр соціальних 

служб», служба у справах дітей,  2021 рік. 
 

4.8. Забезпечити інформування населення щодо профілактики 

негативних явищ у дитячому молодіжному середовищі через засоби масової 

інформації. 
 

 КЗ «Липовецький районний центр соціальних 

служб», служба у справах дітей, редакція газети 

"Липовецькі вісті",  постійно. 
 

4.9. Систематично проводити масові заходи для дітей з метою 

організації їх змістовного дозвілля. 
 

Служба у справах дітей, відділ освіти, культури, 

молоді та спорту, постійно. 
 

4.10. Активізувати роботу громадського формування з охорони 

громадського порядку в частині здійснення контролю за порушенням вимог 

законодавства щодо заборони продажу алкоголю та тютюнових виробів 

неповнолітнім, та перебування неповнолітніх після 22 години в 

розважальних закладах на підвідомчій території без супроводу батьків або 

осіб, що їх заміняють.  

Виконком міської ради, постійно.  
 

4.11. Продовжити роботу мобільного консультпункту з питань 

пропаганди здорового способу життя серед неповнолітніх. 
 

 КЗ «Липовецький районний центр соціальних 

служб», постійно. 
 

4.12. Активізувати правовиховну роботу в закладах освіти громади. 
 

Відділ освіти, культури, молоді та спорту, 

постійно. 
 

4.13 Проводити виховні заходи з питань правової освіти та тижнів 

правових знань у загальноосвітніх навчальних закладах. 
 

Відділ освіти, культури, молоді та спорту, 

постійно. 
 

4.14. Забезпечити виготовлення і поширення буклетів, плакатів, 

пам’яток з питань запобігання негативним проявам у дитячому середовищі 

на правовиховну тематику. 



 КЗ «Липовецький районний центр соціальних 

служб», постійно. 
 

4.15. Організовувати зустрічі, бесіди, "круглі столи" з питань 

попередження дитячої злочинності та правопорушень. 
 

Служба у справах дітей, Липовецьке ВП 

Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області,  

КЗ «Липовецький районний центр соціальних 

служб», постійно. 
 

4.16. Посилити контроль за дотриманням засобами масової інформації 

законодавства щодо заборони пропаганди насильства, розпусти, проституції. 
 

Липовецьке ВП Немирівського ВП ГУНП у 

Вінницькій області, постійно. 
 

6. Фінансування Програми 
 

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів з міського 

бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством. 
 

№ 

п/п 
Зміст 

2021 рік, 

тис. грн. 

1. Проведення свят, заходів, зустрічей з дітьми, конкурсів, 

конференцій, "круглих столів", фестивалів, інших заходів.  

54,0 

  

2. Транспортні витрати на проведення рейдів, перевірок умов 

проживання дітей, соціальних інспектувань, відвідування 

сімей опікунів, піклувальників, прийомних сімей, сімей, що 

перебувають в складних життєвих обставинах, забезпечення 

участі у районних та обласних заходах. 

12,0 

3. Забезпечення роботи бази ЄІАС "Діти". 4,0 
 

Всього 70, 0 

  
 

  

6. Очікувані наслідки реалізації Програми 
 

В результаті виконання Програми очікується : 

 поширення практики сімейного влаштування дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування; створення умов для 

активізації національного усиновлення; 



 посилення превентивної роботи та підтримки сімей з дітьми, які 

опинилися в складних життєвих обставинах; 

 зменшення кількості дітей, вилучених із сімейного середовища; 

 збільшення рівня влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, у будинки сімейного типу та прийомні 

сім’ї ; 

 забезпечення широкої участі дітей у житті суспільства; 

 активізація діяльності територіальних громад щодо захисту прав 

дітей; 

 пропагування національної культури та духовної спадщини, 

національно-патріотичного виховання дітей, проведення роботи з 

виявлення та підтримки обдарованих дітей; 

 зниження рівня антигромадських, негативних проявів серед дітей, 

поліпшення правового виховання дітей; 

 проведення різноманітних освітньо-виховних, інформаційних та 

культурологічних заходів для дітей та молоді; 

 здійснення контролю щодо дотримання норм законодавства про 

працю дітей; 

 підвищення рівня організації дозвілля дітей. 
  

7. Контроль за виконанням програми 

  Координацію виконання Програми та контроль за використанням 

коштів, виділених на її фінансування, покладається на постійну комісію з 

гуманітарних питань. 

Служба у справах дітей забезпечує впровадження і реалізацію заходів 

цієї Програми та в термін до 01 листопада 2021 року надає узагальнюючу 

інформацію виконавчому комітету Липовецької міської ради про стан її 

виконання. 
 


