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Додаток 1
до рішення сільської ради 
№ 06 від 19.11.2018

1.Паспорт
Програми з реалізації Конвенції ООН про права дитини 

на 2018-2021 роки на території Миколаївської сільської ради
 (далі – Програма)

1. Повна назва Програми Програма з реалізації Конвенції ООН про 
права дитини на 2018-2021 роки на території 
Миколаївської сільської ради

2. Ініціатор розроблення 
Програми

Виконавчий  комітет  Миколаївської  сільської
ради

3. Розробник Програми Служба  у  справах  дітей  Миколаївської
сільської ради

4. Відповідальний 
виконавець Програми

Миколаївська сільська рада, 
Служба  у  справах  дітей  Миколаївської
сільської ради

5. Учасники Програми Виконавчий  комітет  Миколаївської  сільської
ради,  Служба  у  справах  дітей  Миколаївської
сільської  ради,  відділ  освіти  Миколаївської
сільської  ради,  відділ  культури  та  роботи  з
молоддю Миколаївської сільської ради

6. Термін реалізації Програми 2018 – 2021 роки
7. Загальний обсяг 

фінансових ресурсів, 
необхідних для реалізації 
Програми

8000 грн

2. Визначення проблеми,
на розв’язання якої спрямована Програма

Ця  Програма  розроблена  відповідно  до  Закону  України  «Про  
Загальнодержавну програму «Національний план дій щодо реалізації Конвенції
ООН про права дитини».

По  сільській  раді  загальна  чисельність  дітей,  які  походять  з  території
об‘єднаної територіальної громади складає 21 дитину, з них: 5 дітей сиріт та 16
дітей позбавлених батьківського піклування. 

Станом на 01.11.2018 року на території проживають 14 статусних дітей, із
яких  2  дитини  сироти  зареєстрованих  по  сільській  раді  і  1  дитина  сирота
прибула з іншої території, та 11 дітей позбавлених батьківського піклування, із
яких  6  – із  території  ОТГ та  5 дітей прибули з  інших територій.  Також на
території ОТГ в с. Северинівка створена і функціонує одна прийомна сім‘я, в
якій виховується 4 прийомних дітей та 2 рідних 



дитини.
З огляду на сьогодення, немає підстав стверджувати, що кожна дитина,

яка  проживає  на  території  ОТГ,  повною  мірою  захищена,  що  у  дитячому
середовищі  подолані  такі  явища,  як  бездоглядність  дітей  з  боку  батьків,
безпритульність, соціальне сирітство, підліткова злочинність, тощо. 

Для підвищення ефективності дій, спрямованих на мінімізацію ризиків,
негативних  проявів  серед  дітей,  акцентується  увага  на  ранньому  виявленні  
сімей,  які  опинились у складних життєвих обставинах,  забезпечення захисту
прав та інтересів дітей, які виховуються в таких родинах. 

Житлова  проблема  на  сьогодні  є  однією  з  найгостріших  соціальних
проблем в Україні, області, районі і сільській раді у тому числі. Незадовільний
стан  забезпечення  житлом  пільгових  соціально  незахищених  категорій
громадян  вимагає  вжиття  заходів  щодо  створення  сприятливих  умов  для
залучення  широких  верств  населення,  держави,  органів  місцевого
самоврядування до житлового будівництва. За останні роки стан забезпечення
житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх
числа вкрай незадовільний. 

Необхідно  відмітити,  що  діти-сироти  та  діти,  позбавлені  батьківського
піклування,  відповідно  до  законодавства,  мають  забезпечуватися  житлом
соціального призначення протягом місяця після досягнення 18 років до надання
їм  повноцінного  комфортного,  на  праві  власності,  житлового  приміщення.

Недостатнє  фінансування  заходів  профілактичного  спрямування  або
повна його відсутність – є однією з причин не вирішення проблем, що існують у
дитячому  середовищі:  бездоглядність,  безпритульність  та  підліткова
злочинність.

Такий  стан  справ  викликає  необхідність  прийняття  цієї  Програми,  
завданням якої є об’єднання в єдину систему зусиль усього ОТГ щодо захисту
прав дітей.

3. Мета Програми
Метою Програми є забезпечення оптимального функціонування цілісної

системи  захисту  прав  дітей  відповідно  до  вимог  Конвенції  ООН  про  права
дитини,  організації  їх  морального,  фізичного  та  розумового  розвитку,
поліпшення соціальної  підтримки сімей з  дітьми,  виховання  відповідального
батьківства та запобігання соціальному сирітству, збереження здоров'я кожної
дитини протягом усього періоду дитинства, створення рівних умов для доступу
кожної  дитини  до  високоякісної  освіти  (дошкільної,  загальної  середньої,
позашкільної,  професійно-технічної  і  вищої)  для  забезпечення  розвитку
особистості,  суспільства  і  держави,створення  умов  для  реалізації  державних
гарантій і конституційних прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського



піклування, забезпечення житлом  дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського
піклування, та осіб з їх числа.

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми,
обсягів та джерел фінансування, строки виконання Програми

Реалізація  Програми  буде  здійснюватись  на  засадах  відкритості,  
прозорості та дієвості. Оптимальним шляхом вирішення зазначених  проблем є
здійснення наступних дій на таких напрямках, як:

охорона здоров’я та формування здорового способу життя дітей;
протидія ВІЛ/СНІДу, туберкульозу та наркоманії;
оздоровлення та відпочинок;
надання  дітям  з  інвалідністю  освітніх  послуг  навчальними  закладами

ОТГ,  незалежно  від  стану  здоров’я  цих  дітей  та  їх  місця  проживання  і
виховання;

культурний і духовний розвиток дитини;  
забезпечення пріоритетності влаштування дитини в сім`ю громадян;
влаштування дитини з перших років життя до інтернатного закладу лише

у  випадках,  коли  немає  можливості  влаштувати  її  на  виховання  в  сім`ю
громадян; 

  соціальне забезпечення та підтримка сімей з дітьми;
запобігання  соціальному  сирітству,  подолання  бездоглядності  та

безпритульності серед дітей;
соціальний  захист  дітей-сиріт  та  дітей,  позбавлених  батьківського  

піклування;
захист дітей-біженців,  дітей,  які  перебувають на  території  області  без  

законних представників, та дітей без громадянства;
        Термін дії Програми 2018-2021 роки. Реалізація Програми передбачає

упровадження  цілісної  системи  захисту  прав  дітей  у  ОТГ, що  полягатиме  в
об’єднанні  зусиль  органів  виконавчої  влади  та  органів  місцевого
самоврядування у напрямку захисту прав дітей. 

Фінансування  заходів  Програми  здійснюється  за  рахунок  коштів
місцевого  бюджету.  Загальний  обсяг  фінансових  ресурсів,  необхідних  для
виконання Програми,  становить8000,00 гривень.

Ресурсне забезпечення Програми викладене у додатку 1.

5. Перелік завдань, заходів Програми та
результативні показники

 Основними завданнями Програми є: 
ефективне  використання  мережі  відповідних  дитячих  оздоровчих

закладів,  оздоровлення  всіх  дітей-сиріт  і  дітей,  позбавлених  батьківського
піклування, а також дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах;

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 у складних життєвих обставинах; 



запобігання соціальному сирітству дітей раннього віку, відмові батьків від
дітей раннього віку, у тому числі дітей з вродженими вадами розвитку, сприяння
діяльності  консультаційного  пункту  при  Сумській  центральній  районній
клінічній лікарні; 

своєчасне виявлення бездоглядних та безпритульних дітей, 
влаштування їх на виховання в заклади сімейного типу та соціального захисту; 

забезпечення захисту прав вихованців закладів для дітей-сиріт та дітей,
позбавлених  батьківського  піклування,  ухвалення  рішень  щодо  збереження  
житлових  та  інших  майнових  прав  дітей-сиріт  та  дітей,  позбавлених
батьківського піклування.

Виконання Програми дасть змогу: 
забезпечити  розвиток  та  доступність  соціальних  послуг  для  сімей  з  

дітьми;
удосконалити процес реабілітації бездоглядних, безпритульних дітей та їх

сімей;
забезпечити пріоритетність права дитини на сімейне виховання, розвиток

сімейних  форм  виховання  дітей-сиріт  та  дітей,  позбавлених  батьківського
піклування  (усиновлення,  опіка  та  піклування,  створення  дитячих  будинків
сімейного типу, прийомних сімей); 

створити  умови  для  адаптації  молоді  з  числа  дітей-сиріт  та  дітей,
позбавлених батьківського піклування, до самостійного життя та їх доступу до
різних видів соціальних послуг.

Завдяки дії Програми протягом 2018-2021 років планується: 
збільшити  рівень  влаштування  дітей-сиріт  та  дітей,  позбавлених

батьківського піклування, до сімейних форм виховання до 95% (від кількості
посиротілих дітей);

зменшити  кількість дітей-сиріт  та  дітей,  позбавлених  батьківського
піклування, які виховуються в інтернатних закладах  до 5%;

100% охопити оздоровленням та літнім відпочинком дітей-сиріт і дітей,
позбавлених батьківського піклування (осіб шкільного віку);

100% охопити соціальним супроводом дітей, які  опинилися у складних
життєвих обставинах;

знизити рівень смертності дітей.

6. Напрямки діяльності та заходи Програми
Напрями діяльності та заходи Програми викладені у додатку 2.
Очікувані результати виконання Програми викладені у додатку 3.

7. Координація та контроль за ходом виконання Програми
Координацію та  контроль  за  реалізацією Програми  здійснює  служба  у

справах дітей Миколаївської сільської ради.
Учасники  Програми  забезпечують  виконання  завдань,  визначених  

Програмою, аналізують хід реалізації Програми та надають службі у справах
дітей Миколаївської сільської ради звіт і пропозиції щодо заходів з її виконання
щороку до 15 грудня. 



Служба у справах дітей Миколаївської сільської ради щороку до 25 грудня
на засіданні виконавчого комітету звітує про реалізацію заходів Програми за
поточний рік.

Секретар сільської ради В.В. Непийвода

Додаток 1
до Програми

Ресурсне забезпечення Програми

тис. гривень

                              О
бсяг коштів, 

що пропонується
залучити на 
виконання 
Програми

Роки виконання Програми
Усього 

витрат на виконання
Програми

2018 2019 2020 2021

Обсяг ресурсів, 
усього, 
у тому числі:

2,000 2,000 2,000 2,000 8,000

Секретар сільської ради В.В. Непийвода





Додаток 2до Програми

Напрямки діяльності та заходи Програми
№
з/п

Назва
напрямку 
діяльності

(пріоритетні
завдання)

Перелік
заходівПрограми

Т
ер

м
ін

ви
к

он
ан

н
я

Виконавці Джерела
фінансу-

вання

Орієнтов
ний обсяг
фінансу-
вання, 

тис.
гривень

у тому числі за роками, 
тис. гривень: 

Очікувані 
Результати

2018 2019 2020 2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

І. Освіта
1. Протидія 

ВІЛ/СНІДу, 
туберкульозу та 
наркоманії

1.1 До Всесвітнього дня 
боротьби зі СНІДом 
(01 грудня) проведення у 
загальноосвітніх навчальних 
закладах виховних 
годин,єдиного уроку  
“Захисти себе від ВІЛ”

2018-
2021 
роки

Відділ освіти 
Миколаївської 
сільської ради

Коштів не
потребує

- - - - - Виховання 
толерантного 
ставлення до 
хворих,  
підвищення рівня 
обізнаності 
учнівської молоді 
щодо питань 
ВІЛ\СНІДу 
Поширення засад і
принципів 
здорового й 
безпечного 
способу життя

1.2 Організація проведення у 
загальноосвітніх навчальних 
закладах до Всесвітнього дня 
боротьби із захворюванням на 
туберкульоз (24 березня) 
виховних годин, уроків на 
тему:«Що ми знаємо про 
туберкульоз?»

2019-
2021 
роки

Відділ освіти 
Миколаївської 
сільської ради

-/- - - - - - Підвищення рівня 
обізнаності 
населення щодо 
туберкульозу

2. Оздоровлення та 
відпочинок

2.1 Забезпечення оздоровлення
дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського 
піклування, а також дітей, які 
опинилися у складних 
життєвих обставинах 

2019-
2021 
роки

Відділ освіти 
Миколаївської 
сільської ради

-/- - - - - - 100% 
оздоровлення 
дітей пільгових 
категорій



3 Забезпечення 
якості та 
доступності освіти
для кожної дитини

3.1. Продовження роботи з 
упровадження інклюзивного 
навчання у дошкільних, 
загальноосвітніх та 
позашкільних навчальних 
закладах 

2018-
2021 
роки

Відділ освіти 
Миколаївської 
сільської ради

-/- - - - - - Забезпечення якості
та доступності 
освіти для кожної 
дитини, включаючи
дітей з особливими 
освітніми 
потребами

3.2. Забезпечення здобуття 
повної загальної середньої 
освіти дітьми, які тривалий 
час не навчалися або не 
навчалися взагалі

2018-
2021 
роки

Відділ освіти 
Миколаївської 
сільської ради

-/- - - - - - Здобуття дітьми 
шкільного віку 
повної загальної 
середньої освіти

3.3. Забезпечення охоплення 
позашкільною освітою дітей-
сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, 
залучення до занять у 
гуртках, секціях дітей з 
малозабезпечених та сімей, 
які опинилися у складних 
життєвих обставинах

2019-
2021 
роки

Відділ освіти 
Миколаївської 
сільської ради

-/- - - - - - Охоплення дітей-
сиріт та дітей, 
позбавлених 
батьківського 
піклування, дітей 
пільгових 
категорій 
позашкільною 
освітою

ІІ. Культурний і духовний розвиток
1 Культурний і 

духовний розвиток 
дитини

1.1. Проведення 
Всеукраїнського тижня 
дитячого читання

2018-
2021
роки

Відділ  культури
та  роботи  з
молоддю
Миколаївської
сільської ради

-/- - - - - - Забезпечення  
широкої участі 
дітей у житті 
суспільства

1.2. Сприяння поповненню 
фондів сільських бібліотек

2018-
2021
роки

Відділ  культури
та  роботи  з
молоддю
Миколаївської
сільської ради

-/- - - - - - Створення рівних 
умов для доступу 
кожної дитини до 
культурної 
спадщини України

ІІІ. Захист прав дітей різних категорій
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



1 Соціальне
забезпечення  та
підтримка  сімей  з
дітьми

1.1. Організація проведення 
заходів до Дня захисту дітей 
(01 червня), Дня усиновлення 
(30 вересня), новорічних та 
різдвяних свят

2018-
2021
роки

Служба у 
справах дітей 
Миколаївської 
сільської ради

Місцевий
бюджет

8,000 2,000 2,000 2,000 2,000 Популяризація 
сімейних форм 
виховання дітей, 
пропаганда 
родинного 
виховання

1.2. Організація проведення 
заходів до Дня матері, 
Дня батька, Дня сім’ї

2019-
2021
роки

Відділ освіти 
Миколаївської 
сільської ради

-/- - - - - - Популяризація 
соціального статусу 
та ролі батьків на 
всіх етапах життя 
кожної людини, 
привернення уваги 
молоді до 
національних 
родинних свят

1.5. Забезпечення проведення
інформаційно-просвітницької
роботи серед молоді, 
спрямованої на її підготовку 
до сімейного життя та 
відповідального батьківства, 
популяризації сімейних 
цінностей

2019-
2021
роки

Відділ освіти 
Миколаївської 
сільської ради

-/- - - - - - Соціальне 
забезпечення та 
підтримка сімей з 
дітьми

2 Запобігання
соціальному
сирітству,
подолання
бездоглядності  та
безпритульності
дітей

2.1. Вживання заходів щодо 
виявлення та термінового 
вилучення, транспортування з 
метою тимчасового 
влаштування дітей до 
державних виховних закладів, 
у родини опікунів, 
піклувальників, прийомні 
сім`ї, дитячі будинки 
сімейного типу.

2018-
2021
роки

Служба у 
справах дітей 
Миколаївської 
сільської ради

-/- - - - - - Негайне реагування 
на порушення права
дитини на сімейне 
виховання, захист 
від насильства у 
сім`ях, запобігання 
безпритульності та 
бездоглядності



2.2 Здійснення відповідно до 
чинного законодавства
контролю за дотриманням 
культурно-розважальними
закладами, заборони продажу 
алкогольних напоїв, 
тютюнових виробів, 
розповсюдження наркотиків, 
пропаганди проституції, 
насилля, наркоманії

2018-
2021
роки

Служба у 
справах дітей, 
відділ культури 
та роботи з 
молоддю 
Миколаївської 
сільської ради, 
виконавчий
комітет
Миколаївської
сільської  ради,
дільничний
інспектор поліції

-/- - - - - - Зменшення 
кількості 
безпритульних та 
бездоглядних дітей 
шляхом 
удосконалення 
механізму 
виявлення дітей 
зазначених 
категорій

3 Забезпечення 
житлом дітей-сиріт 
та дітей, 
позбавлених 
батьківського 
піклування

3.1. Залучення в 
установленому 
законодавством порядку до 
вирішення житлових проблем
дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського 
піклування, громадськості та 
благодійних організацій, 
фондів, меценатів

2018-
2021
роки

Органи  опіки  та
піклування
Миколаївської
сільської  ради,
виконавчий
комітет
Миколаївської
сільської ради

-/- - - - Забезпечення 
житлом дітей-сиріт 
та дітей, 
позбавлених 
батьківського 
піклування

3.2. Сприяння зарахуванню 
дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського 
піклування, при досягненні 
ними 16 років на квартирний 
та соціально-квартирний 
облік

2018-
2021
роки

Служба у 
справах дітей 
Миколаївської 
сільської ради, 
виконавчий 
комітет 
Миколаївської 
сільської ради

-/- - - - -Забезпечення 
реалізації права 
постановки на 
квартирний та 
соціальний 
квартирний облік 
дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених 
батьківського 
піклування, та осіб з
їх числа



3.3. Ужиття заходів щодо 
збереження житла за дітьми-
сиротами та дітьми, 
позбавленими батьківського 
піклування, під час їх 
перебування у закладах для 
дітей-сиріт, дітей, позбавлених
батьківського піклування, 
прийомних сім’ях, дитячих 
будинках сімейного типу

2018-
2021
роки 

Служба у 
справах дітей 
Миколаївської 
сільської ради, 
виконавчий 
комітет  
сільської ради

-/- - - - - Захист житлових та 
майнових прав  
дітей-сиріт та дітей,
позбавлених 
батьківського 
піклування

3.4. Здійснення, у межах 
компетенції, контролю за 
своєчасним набуттям дітьми-
сиротами та дітьми, 
позбавленими батьківського 
піклування, права спадщини 
на житло за законом та 
заповітом

2018-
2021
роки

Служба у 
справах дітей, 
виконавчий 
комітет сільської
ради

- - - - - Захист житлових 
прав  дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених 
батьківського 
піклування

3.5. Забезпечення ведення 
обліку нерухомого майна 
дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського 
піклування, його збереження у 
придатному для проживання 
стані, встановлення опіки над 
майном

2018-
2021р
оки

Служба у 
справах дітей, 
виконавчий 
комітет сільської
ради

- - - - - Збереження житла, 
що на праві 
власності або праві 
користування 
належить дітям-
сиротам, дітям, 
позбавленим 
батьківського 
піклування

3.6. Активізація роботи із 
запобігання незаконному 
відчуженню житлової площі, 
що належить дітям

2018-
2021
роки

Служба у 
справах дітей 
виконавчий 
комітет сільської
ради

- - - - - Захист житлових 
прав  дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених 
батьківського 
піклування

Разом  
за напрямом 3

Місцевий
бюджет

8,000 2,000 2,000 2,000 2,000

Усього за 
програмою

Місцевий
бюджет

8,000 2,000 2,000 2,000 2,000

Секретар сільської ради В.В. Непийвода



Додаток 3
                          до Програми

Очікувані результати виконання Програми

№
з/п

Назва напряму діяльності
(пріоритетні завдання)

Очікуваний результат

1 Протидія ВІЛ/СНІДу, 
туберкульозу та наркоманії

Підвищення рівня обізнаності населення щодо 
туберкульозу. Виховання толерантного ставлення 
до хворих,  підвищення рівня обізнаності 
учнівської молоді щодо питань ВІЛ\СНІДу

2 Оздоровлення та відпочинок Забезпечення 100% оздоровлення та відпочинку 
пільгової категорії дітей

3 Забезпечення якості та 
доступності освіти для 
кожної дитини

Здобуття дітьми шкільного віку усіх категорій, у 
тому числі – з особливими потребами, повної 
загальної середньої освіти. Безперешкодний 
доступ дітей до позашкільної освіти

4 Культурний і духовний 
розвиток дитини

Створення рівних умов для доступу кожної дитини
до культурної спадщини України та Сумщини

5 Запобігання соціальному 
сирітству, подолання 
бездоглядності та 
безпритульності дітей

Негайне реагування на порушення права дитини 
на сімейне виховання, захист від насильства у 
сім`ях, запобігання безпритульності та 
бездоглядності. 100% влаштування статусних 
дітей до сімейних форм виховання

6 Забезпечення житлом дітей-
сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, 
осіб з їх числа

Захист житлових та майнових прав дітей, надання 
соціального та повноцінного житла дітям-сиротам 
та дітям, позбавленим батьківського піклування, 
після досягнення ними 18 років

Секретар сільської ради В.В. Непийвода


	Житлова проблема на сьогодні є однією з найгостріших соціальних проблем в Україні, області, районі і сільській раді у тому числі. Незадовільний стан забезпечення житлом пільгових соціально незахищених категорій громадян вимагає вжиття заходів щодо створення сприятливих умов для залучення широких верств населення, держави, органів місцевого самоврядування до житлового будівництва. За останні роки стан забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа вкрай незадовільний.
	Необхідно відмітити, що діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, відповідно до законодавства, мають забезпечуватися житлом соціального призначення протягом місяця після досягнення 18 років до надання їм повноцінного комфортного, на праві власності, житлового приміщення. Недостатнє фінансування заходів профілактичного спрямування або повна його відсутність – є однією з причин не вирішення проблем, що існують у дитячому середовищі: бездоглядність, безпритульність та підліткова злочинність.
	Термін дії Програми 2018-2021 роки. Реалізація Програми передбачає упровадження цілісної системи захисту прав дітей у ОТГ, що полягатиме в об’єднанні зусиль органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у напрямку захисту прав дітей.
	Ресурсне забезпечення Програми
	тис. гривень
	


