
 
 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 
від «___» ___________ 2021 року № ___ 

м. Олександрія 
 
Про продовження дії міської соціальної програми 
«Національний план дій щодо реалізації Конвенції 
ООН про права дитини» на період до 2026 року» 
 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної 
соціальної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права 
дитини» на період до 2021 року», відповідно до ст. 4 Закону України «Про органи і служби у 
справах дітей та спеціальні установи для дітей», з урахуванням підпункту 1 частини 2 
статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рекомендацій 
Міністерства соціальної політики України щодо продовження дії соціальної програми 
«Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 
2026 року» та з метою забезпечення захисту прав дітей відповідно до вимог Конвенції ООН 
про права дитини та національного законодавства 

 
ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ  МІСЬКОЇ  РАДИ  ВИРІШИВ: 

 
1. Продовжити до 2026 року дію міської соціальної програми по реалізації в місті 

«Національного плану дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на період до 
2026 року » (далі – Програма) (додаток 1). 

2. Виконавчим органам міської ради, керівникам підприємств, установ і організацій 
міста забезпечити безумовне виконання Програми відповідно до встановлених термінів та 
надавати інформацію про хід її виконання до служби у справах дітей міської ради щороку до 
15 грудня. 

3. Фінансування Програми та забезпечення реалізації заходів проводити за рахунок 
державного бюджету, коштів, передбачених у кошторисах відповідних виконавчих органів 
міської ради на 2022-2026 роки та за рахунок залучених коштів (додаток 2).  

4. Службі у справах дітей міської ради координувати та надавати узагальнену 
інформацію обласній державній адміністрації щорічно до 15 січня наступного року.  

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з 
питань діяльності виконавчих органів ради Чемерис І.А. 
 
 
 
Міський голова Сергій КУЗЬМЕНКО 
 
Керуючий справами 
виконавчого комітету Сергій ЗАВАЛІЙ 



Додаток 1 
до рішення виконавчого комітету 
від ___ ______ 2021року № ____ 

 
МІСЬКА СОЦІАЛЬНА ПРОГРАМА 

по реалізації в місті Національного плану дій щодо реалізації Конвенції ООН  
про права дитини на період до 2026 року 

 
Розділ І. Загальні положення 

 
Міська соціальна програма по реалізації в місті Національного плану дій щодо 

реалізації Конвенції ООН про права дитини на період до 2026 року розроблена на підставі 
постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної соціальної програми 
«Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 
2021 року» та рекомендацій Міністерства соціальної політики України щодо продовження дії 
соціальної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права 
дитини» на період до 2026 року». 

 
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. 
Територіальна громада, як складова частина країни, є незмінним учасником реалізації 
державної політики, спрямованої на захист прав та законних інтересів дітей. Особливо 
проблема соціального захисту дітей постала в останні роки у зв’язку з тим, що на території 
України відбуваються військові дії. Діти, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних 
конфліктів потребують медичної, психологічної, педагогічної реабілітації, правової допомоги 
та соціальної реінтеграції. 

 
Розділ ІІІ. Мета і завдання програми 

 
Метою Програми є забезпечення оптимального функціонування цілісної системи 

захисту прав дітей, об’єднати в єдину систему зусилля органів місцевого самоврядування та 
територіальної громади щодо захисту прав та інтересів дітей відповідно до вимог Конвенції 
ООН про права дитини та національного законодавства. 

Основними завданнями Програми є:  
- забезпечення захисту прав на охорону здоров’я; 
- забезпечення захисту дітей від насильства в родині та суспільстві; 
- захист прав дітей на здобуття освіти; 
- захист прав дітей різних категорій; 
- забезпечення участі дітей у житті суспільства. 

 
Розділ IV. Фінансове забезпечення 

 
Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок: 
- кошти державного бюджету 
- коштів місцевого бюджету; 
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- кошторисів зацікавлених організацій, підприємств та структурних підрозділів міської 
ради; 

- інших джерел, не заборонених чинним законодавством.  
 

Розділ V. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми 
 

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 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, соціально-
медичних, 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 з 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, національно-патріотичного 
виховання дітей, проведення роботи з виявлення та підтримки обдарованих дітей;  

створення ефективного, доступного та доброзичливого освітнього середовища, 
спрямованого на розвиток дитини, її талантів, розумових та фізичних здібностей, 
забезпечення доступу до якісної освіти; 

запровадження раннього виявлення сімей з дітьми, які перебувають у складних 
життєвих обставинах, надання їм своєчасної та ефективної соціальної допомоги; 

забезпечення захисту дітей від насильства в родині та суспільстві; 
підтримка громадських організацій, благодійних фондів, установ, які діють в інтересах 

дітей та надають їм допомогу; 
забезпечення широкої участі дітей у 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. 

 
VI. Очікувані результати виконання Програми 

 
Виконання програми дасть змогу:  
- покращити матеріально-технічне забезпечення акушерського відділення, медичне 

обслуговування новонароджених дітей; 
- поліпшити знання населення з питань планування сім’ї, репродуктивного здоров’я 

населення, виховання здорової дитини та профілактики  патології у дітей; 
- покращити роботу закладів охорони здоров’я з питання профілактики негативних 

явищ серед населення, ВІЛ/СНІДу та туберкульозу; 
-  покращити матеріально-технічне забезпечення дошкільних навчальних закладів та 

загальноосвітніх навчальних закладів; 
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- реалізувати право дитини на сімейне виховання, насамперед біологічними батьками; 
- покращити роботу з сім’ями, які опинились у складних життєвих обставинах; 
- покращити роботу з дітьми та їх батьками з питання безпритульності, бездоглядності 

та соціального сирітства; 
- покращити систему надання медичних та соціальних послуг сім’ям, які виховують 

дітей з особливими потребами. 
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Напрями реалізації та заходи соціальної програми 

 

№ 
з/п 

Назва напряму 
реалізації (пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів 
програми 

Термін 
виконання 

заходу 
Виконавці 

Джерела 
фінансу-

вання 

Орієнтовні обсяги фінансування Очікуваний 
результат 2022 2023 2024 2025 2026 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Створення сприятливих умов  для життя та розвитку дитини 

1. Забезпечення рівного 
доступу всіх жінок 
незалежно від місця 
проживання та 
соціального статусу до 
високоякісних 
медичних послуг, що 
надаються вагітним, 
створення умов для 
безпечних пологів 

1) забезпечити 
подальше 
функціонування 
реєстру даних про 
жінок з важкою 
соматичною 
патологією на базі 
жіночої 
консультації 

Постійно Управління охорони 
здоров’я міської 

ради, заклади 
охорони здоров’я 

 

Не потребує фінансування 

Надання 
допомоги 

жінкам, які 
мають 

патології 

2. Створення 
сприятливих умов для 
життя та розвитку 
дитини 

1) Приймати участь 
в тренінгах та 
навчальних 
семінарах для 
спеціалістів 
(лікарів, медичних 
сестер), які 
використовують 
протоколи 
медичної допомоги 
інтегрованого 
ведення хвороб 
дитячого віку 

Постійно Управління охорони 
здоров’я міської 

ради, 
заклади охорони 

здоров’я 

 

Не потребує фінансування 

Підвищення 
кваліфікації 
медичного 
персоналу 
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Продовження додатка 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 
  2) Забезпечити 

максимальний 
відсоток спільного 
перебування матері 
та дитини в 
пологовому 
стаціонарі  та 
пропаганду 
підтримки 
природного 
вигодовування 
немовлят 

Постійно Управління охорони 
здоров’я міської 

ради, заклади 
охорони здоров’я 

 

Не потребує фінансування 

 

3) Забезпечити 
100% обстеження 
всіх 
новонароджених 

Постійно Управління охорони 
здоров’я  міської 

ради, заклади 
охорони здоров’я 

 

Не потребує фінансування 

Підвищення 
рівня діагно-

стування 
ново-

народжених 
4) Подальше 
функціонування 
кабінетів медико-
соціальної 
допомоги дітям і 
молоді на 
принципах 
дружнього підходу 
«Клініка дружня до 
молоді» 

Постійно Управління охорони 
здоров’я міської 

ради, заклади 
охорони здоров’я 

 

Не потребує фінансування 

Підвищення 
рівня обслу-
говування  та 
формування 

у молоді 
відпові-
дального 

ставлення до 
свого 

здоров’я 
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Продовження додатка 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 
  5) Здійснення 

заходів щодо 
збереження 
здоров’я, 
попередження 
інвалідності та 
смертності 
новонароджених і 
дітей віком до 
5 років: 
а) спостереження 
за дітьми, які 
народились з 
екстремально 
низькою вагою  та 
дітьми з 
наслідками 
перинатальних 
уражень 

Постійно 

Управління охорони 
здоров’я міської 

ради, заклади 
охорони здоров’я 

 

Не потребує фінансування 

 
 
 
 
 
 
 
 
Збереження 

життя і 
здоров’я 
дитини, 

підвищення 
імунітету 

новонародже
них 

б) Сприяти 
оснащенню 
акушерського 
відділення міської 
лікарні сучасним 
обладнанням для 
надання 
невідкладної 
медичної допомоги 
новонародженим 

 Кошти 
небю-

джетних 
джерел 

 240,8 
тис. грн –
придбан-

ня 
апарату 
СПАП 
терапії 

   

Держав-
ний 

бюджет 

   2200,0 
тис.грн-
придбан-
ня УЗД 
апарату 
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Продовження додатка 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 
  в) Запровадження  

превентивних 
програм, 
орієнтованих на 
зниження рівня 
дитячої 
інвалідності та 
смерті 

  

Не потребує фінансування 

6) Систематично 
проводити виступи 
медичних 
представників у 
засобах масової 
інформації та 
навчальних 
закладах стосовно 
профілактики, 
діагностики та 
лікування 
захворювань 
дитячого віку, в 
тому числі з 
рідкісними 
захворюваннями, 
гемофілією, 
онкологічними 
захворюваннями, 
цукровим діабетом 
ІІ типу та 
ожирінням 

Постійно Управління охорони 
здоров’я міської 

ради, заклади 
охорони здоров’я, 
управління освіти 

міської ради 

 

Не потребує фінансування 

Підвищення 
обізнаності 
населення 
міста щодо 
профілак-
тики, 
діагностики 
та лікування 
захворювань  

7) Продовжити 
роботу 

Постійно Міський центр 
соціальних служб, 

 Не потребує фінансування Надання 
медичних, 
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Продовження додатка 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 
консультативного 
пункту у 
пологовому 
відділенні міської 
лікарні № 1 

служба у справах 
дітей міської ради 

психо-
логічних, 

юридичних 
та 

соціальних  
послуг 

матерям з 
новонаро-
дженими 

дітьми 
3. Підвищення якості та 

збільшення обсягу 
медичних послуг, що 
надаються дітям 

1) Проведення 
обов’язкового 
медичного 
профілактичного 
огляду дітей до 
18 років у 
амбулаторно-
поліклінічних 
закладах за участю 
батьків 

Постійно Управління охорони 
здоров’я міської 

ради, заклади 
охорони здоров’я 

 

Не потребує фінансування 

Попере-
дження 

розвитку 
хвороб у 
дітей та 
молоді 

2) Забезпечити 
медикаментами, 
виробами 
медичного 
призначення та 
лікувальним 
харчуванням 
хворих дітей 

Постійно Управління охорони 
здоров’я міської 

ради, заклади 
охорони здоров’я 

 
 
 
 
 
 
 

Міський 
бюджет 

240,0 
тис. грн 

240,0 тис. 
грн 

240,0 
тис. грн 

240,0 тис. 
грн 

240,0 
тис. грн 

 
 
 
 
 
 
 

Підтримка 
хворих дітей 
 

3) Закупівля 
реактивів для 
масового скринінгу 
новонароджених на 

Постійно Управління охорони 
здоров’я  міської 

ради, заклади 
охорони здоров’я, 

700,0 
тис. грн 

700,0 
тис.грн 

700,0 
тис. грн 

700,0 
тис.грн 

700,0 
тис.грн 



9 
Продовження додатка 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 
фенілкетонурію, 
вроджений 
гіпотереоз, 
адреногенітальний 
синдром та 
галактоземію 
4) Забезпечити 
медикаментами та 
витратними 
матеріалами дітей 
хворих на: дитячий 
церебральний 
параліч; первинний 
вроджений 
імунодефіцит; 
муковісцидоз;  
фенілкетонурія; 
хворобу Гоше; 
нанізм різного 
походження та інші 
5) Забезпечити 
роботу кабінетів 
охорони зору дітей 
у закладах охорони 
здоров’я для 
запобігання 
виникненню 
порушення зору у 
дітей дошкільного 
та шкільного віку 

Постійно Управління охорони 
здоров’я міської 

ради, заклади 
охорони здоров’я 

 

Не потребує фінансування 

Профілак-
тика очних 
захворювань 
у дітей 

4. Удосконалення 
превентивних заходів, 

1) Проводити 
інформаційно-

Постійно Управління охорони 
здоров’я міської 

  
 

 
 



10 
Продовження додатка 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 
спрямованих на 
формування здорового 
способу життя 
підростаючого 
покоління 

просвітницькі акції 
в навчальних 
закладах міста 
спрямованих на 
пропаганду 
здорового способу 
життя 

ради, заклади 
охорони здоров’я, 
управління освіти 

міської ради, 
міський центр 

соціальних служб , 
служба у справах 
дітей міської ради 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Не потребує фінансування 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Підвищення 

рівня 
поінформова
ності дітей 
старшого 
шкільного 

віку 

2) Забезпечити 
інформування 100 
відсотків дітей 
старшого 
шкільного віку про 
те, як захистити 
себе від 
захворювання на 
ВІЛ/СНІД, 
туберкульоз 

Постійно Управління освіти 
міської ради, 

управління охорони 
здоров’я міської 

ради, заклади 
охорони здоров’я, 

міський центр 
соціальних служб, 
служба у справах 
дітей міської ради 

3) Формування в 
учнів свідомого 
ставлення до свого 
життя і здоров’я, 
удосконалення 
навчання життєвим 
навичкам у межах 
предмета «Основи 
здоров’я» з 
використанням 
сучасних 
інформаційних 
технологій 
 

Постійно Управління освіти 
міської ради, 

управління охорони 
здоров’я міської 

ради, заклади 
охорони здоров’я 
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Продовження додатка 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 
4) Організація та 
проведення заходів 
спрямованих на 
інформування 
дітей та молоді 
щодо механізмів 
захисту їх прав та 
формування у дітей 
уміння 
протистояти 
негативним 
впливам 
наркоманії, 
алкоголізму та 
тютюнопаління 
(друкована 
продукція) 

Постійно Служба у справах 
дітей міської ради, 

управління культури 
і туризму міської 
ради, управління 

освіти міської ради, 
міський центр 

соціальних служб 

Інші 
джерела 
фінансу-
вання, не 
заборо-

нені 
законо-

давством 

5,0 
тис. грн 

5,0  
тис. грн 

5,0 
 тис. грн 

5,0  
тис. грн 

5,0  
тис. грн 

Підвищення 
правової 

освіти дітей 
та молоді 

5) Проведення 
оздоровлення та 
забезпечення 
відпочинку дітей в 
канікулярний час, 
особливо дітей 
пільгових категорій 

2022-2026 Управління 
соціального захисту 
населення міської 
ради, управління 

освіти міської ради, 
служба у справах 
дітей міської ради 

Держав-
ний 

бюджет, 
місцевий 
бюджет, 

інші 
джерела 
фінансу-

вання 

1350,0 
тис. грн 

 
500,0 

тис. грн 
50,0  

тис. грн 

1470,0 
тис. грн 

 
570,0  

тис. грн 
55,0  

тис. грн 

1600,0 
тис. грн 

 
650, 0 

тис. грн 
60,0 

тис. грн 

1700,0 
тис. грн 

 
700, 0 

тис. грн 
65,0 

тис. грн 

1740,0 
тис. грн 

 
720, 0 

тис. грн 
70,0  

тис. грн 

Підвищення 
імунітету 
дітей та 

профілактика 
хвороб 

6) Проведення 
заходів 
спрямованих на 
формування 
здорового способу 
життя  

Постійно 
2022-2026 

Управління молоді 
та спорту, 

управління освіти 

Місцевий 
бюджет 

3,0  
тис. грн 

3,0  
тис. грн 

3,0  
тис. грн 

3,0  
тис. грн 

3,0  
тис. грн 

Залучення 
дітей до 
заняття 
спортом 
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Продовження додатка 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 
5. Створення 

ефективного, 
доступного та 
доброзичливого 
освітнього середо-
вища, спрямованого 
на розвиток дитини, її 
талантів, розумових і 
фізичних здібностей; 
забезпечення доступу 
до якісної освіти  

1) Забезпечувати 
дітей з особливими 
освітніми 
потребами місцями 
у ДНЗ 

Постійно Управління освіти 
міської ради 

 

Не потребує фінансування 

Створення 
належних 
умов для 
дітей з 

особливими 
потребами 

2) Забезпечення 
інклюзивного 
навчання дітей з 
особливими 
освітніми 
потребами у 
закладах загальної 
середньої освіти 

Постійно 

3) Забезпечити 
належне 
функціонування 
комунальної 
установи 
«Інклюзивно-
ресурсний центр» 

2022-2026 Управління освіти 
міської ради 

Держав-
ний та 

місцевий 
бюджет В межах видатків по управлінню 

 

6. Забезпечення 
духовного морального 
і культурного розвитку 
дитини 

1) Сприяння у 
створені умов для 
забезпечення 
потреби дітей та 
молоді у творчій 
самореалізації, їх 
інтелектуального, 
духовного, 
фізичного розвитку 

Постійно  Управління культури 
і туризму міської 
ради, управління 

освіти міської ради 

  
 
 
 
 
 

Не потребує фінансування 

 
 
 
 
 
 

Створення 
належних 
умов для 
розвитку 

дітей 
2) Залучення дітей 
до занять у клубах, 
спортивних 

Постійно  Управління освіти 
міської ради, відділ 

молоді та спорту 
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Продовження додатка 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 
секціях, художній 
самодіяльності, 
музичних, 
театральних 
студіях 

міської ради, 
управління культури 

і туризму міської 
ради 

3) Проведення 
культурно-
мистецьких 
заходів, 
спрямованих на  
вивчення народних 
традицій, звичаїв, 
обрядів з метою 
виховання та 
розвитку 
підростаючого 
покоління на 
основі 
національних 
традицій 

Постійно 

4) Залучення дітей-
сиріт, дітей, 
залишились без 
батьківського 
піклування, дітей, 
батьки, яких 
загинули в 
збройних 
конфліктах, дітей 
переселенців з 
зони АТО до 
місцевих та 

Постійно 
2022-2026 

Служба у справах 
дітей міської ради 

 
 

Міський центр 
соціальних служб 

 
 

Управління культури 
і туризму міської 

ради 

Місцевий 
бюджет 

69,0  
тис. грн 

 
 

29,0  
тис. грн 

 
 

в межах 
видатків 
по уп-

равінню 

72,0  
тис. грн 

 
 

30,6  
тис. грн 

 
 

в межах 
видатків 
по уп-

равлінню 

75,0 
тис. грн 

 
 

32,2  
тис. грн 

 
 

в межах 
видатків 
по уп-

равлінню

78,0 
тис. грн 

 
 

33,8 
тис. грн 

 
 

в межах 
видатків 
по уп-

равлінню 

81,0  
тис. грн 

 
 

35,5 
тис. грн 

 
 

в межах 
видатків 
по уп-

равлінню 
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Продовження додатка 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 
обласних заходів з 
нагоди 
Міжнародного Дня 
захисту дітей та до 
Новорічних і 
Різдвяних свят  

  5) Проведення 
заходів до 
Великодніх свят, 
Дня Матері, Дня 
Батька, Дня сім’ї, 
Міжнародного дня 
інвалідів 

2022-2026 Міський центр 
соціальних служб 

 
Служба у справах 
дітей міської ради 

 
Управління культури 

і туризму міської 
ради 

Місцевий 
бюджет 

28,0  
тис. грн 

 
7,0  

тис. грн 

29,5  
тис. грн 

 
8,0  

тис. грн 

31,0 
тис. грн 

 
9,0 

тис. грн 

32,6 
тис. грн 

 
10,0  

тис. грн 

34,3  
тис грн 

 
11,0  

тис. грн 

 

  6) Проведення 
благодійної акції з 
нагоди Дня знань  
1 вересня 
«Школярик»  

2022-2023 Міський центр 
соціальних служб 

Місцевий 
бюджет 

28,0  
тис. грн 

29,5 
тис. грн 

31,0  
тис. грн 

32,6  
тис. грн 

34,2 
тис. грн 

Підтримка 
сімей та 
дітей до 
нового 

навчального 
року 

Забезпечення рівних можливостей для всіх дітей 
7. Зміцнення системи 

захисту прав та 
інтересів дітей-сиріт і 
дітей, позбавлених 
батьківського 
піклування  

1) Вжиття заходів 
щодо збереження 
житла та майна 
дітей-сиріт і дітей, 
позбавлених 
батьківського 
піклування, яке 
належить їм на 
праві власності або 
користування 

Постійно Служба у справах 
дітей міської ради, 
управління освіти 

міської ради 

 

не потребує фінансування 
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Продовження додатка 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 
2) Забезпечення 
постановки дітей-
сиріт і дітей, 
позбавлених 
батьківського 
піклування, які 
досягли 16-річного 
віку на облік осіб, 
які потребують 
поліпшення 
житлових умов 

Постійно Служба у справах 
дітей міської ради, 

управління житлово-
комунального 
господарства, 
архітектури та 
містобудування 

міської ради 

 

3) Вжиття заходів 
щодо забезпечення 
житлом дітей-сиріт 
і дітей, 
позбавлених 
батьківського 
піклування, осіб з 
їх числа 

Протягом 
2022-2026 

Управління 
житлово-

комунального 
господарства, 
архітектури та 
містобудування 

міської ради, служба 
у справах дітей 

міської ради 

Держав-
ний  

 
та 

місцевий 
бюджет 

Держав-
на суб-
венція 

 
1400,0 

тис. грн 

Державна 
субвенція 

 
 

1800,0 
тис. грн 

Держав-
на суб-
венція 

 
2200,0 

тис. грн 

Державна 
субвенція 

 
 

2600,0 
тис.грн 

Держав-
на суб-
венція 

 
3200,0 
тис.грн 

Поліпшення 
житлових 

умов дітей-
сиріт, дітей, 
які залиши-

лись без 
батьківської 
опіки, осіб з 

їх числа 
4) Підтримка 
діяльності 
благодійної 
організації 
«Благодійний фонд  
Джерело життя для 
дітей, які 
залишились без 
батьківської 
опіки», шляхом 
виділення коштів з 
міського бюджету 

Постійно Служба у справах 
дітей міської ради, 

управління 
соціального захисту 
населення міської 

ради 

Місцевий 
бюджет 

140,0 
тис. грн 

160,0 
тис. грн 

180,0 
тис. грн 

200,0 
тис. грн 

220,0 
тис. грн 

Підтримка 
організації, 

яка діє в 
інтересах 

дітей 
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Продовження додатка 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 
на комунальні 
послуги 

Зміцнення інституту сім’ї та формування відповідального батьківства 
8. Забезпечення догляду 

та виховання дітей, у 
тому числі дітей з 
інвалідністю, в сім’ях 
або в умовах, 
максимально 
наближених до 
сімейних  

1) Сприяння в 
реалізації права 
кожної дитини-
сироти і дитини, 
позбавленої 
батьківського 
піклування, з 
інвалідністю на 
виховання в сім’ї 
та влаштування 
таких дітей до 
сімейних форм 
виховання. 

Постійно  Служба у справах 
дітей міської ради, 

міський центр 
соціальних служб 

Держав-
ний 

бюджет 

Відповідно до потреб Максимально 
сприяти 

влаштуванню 
посиротілих 

дітей до 
сімейних 

форм 
виховання 

2) Розвиток мережі 
прийомних сімей, 
дитячих будинків 
сімейного типу та 
шляхом 
популяризації та 
пропагування 
сімейних форм 
Розвиток мережі 
патронатних 
вихователів 

Постійно  Міський центр 
соціальних служб , 
служба у справах 
дітей міської ради 

 Не потребує фінансування Ознайом-
лення 

населення 
міста з 

сімейними 
формами 

виховання 

3) Проведення 
навчання з 
батьками-
вихователями, 
прийомними 

Постійно  Міський центр 
соціальних служб,  
служба у справах 

дітей міської ради, 
управління освіти 

 Підвищення 
педагогіч-

ного та 
соціального 
потенціалу 
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Продовження додатка 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 
батьками для 
підвищення їх 
педагогічного 
потенціалу 

міської ради прийомних 
батьків та 
батьків-

вихователів 
4) Надання 
соціальних послуг 
сім’ям, які взяли на 
виховання дитину-
сироту, дитину, 
позбавлену 
батьківської опіки, 
дитину з 
інвалідністю або 
усиновили дитину 

Постійно  Міський центр 
соціальних служб 

  

5) Забезпечення 
доступу населення 
до повної та 
об’єктивної 
інформації з 
питань 
усиновлення дітей-
сиріт, дітей, 
позбавлених 
батьківського 
піклування 

Постійно  Служба у справах 
дітей міської ради 

 Не потребує фінансування Ознайом-
лення 

населення 
міста з 

інформацією 
щодо 

усиновлення 

6) Забезпечення 
дітей з 
інвалідністю 
технічними та 
іншими засобами 
реабілітації 
 

2022-2026 Управління 
соціального захисту 
населення міської 

ради 

Держав-
ний 

бюджет 

Відповідно до потреб  



18 
Продовження додатка 1 
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7) Своєчасне 
призначення та 
виплата державних 
допомог відповідно 
до ЗУ «Про 
державну допомогу 
сім’ям з дітьми» 

2022-2026 Управління 
соціального захисту 
населення міської 

ради 

Держав-
ний 

бюджет 

Відповідно до потреб  

9. Посилення роботи з 
профілактики 
бездоглядності та 
безпритульності дітей 
та посилення роботи 
щодо виявлення сімей 
з дітьми, які 
перебувають  у 
складних життєвих 
обставинах і надання 
їм своєчасної та 
ефективної соціальної 
допомоги 

1) Проведення 
профілактичної 
роботи із 
запобігання 
самовільному 
залишенню дітьми 
місця постійного 
проживання, у 
тому числі закладів 
інституційного 
догляду та 
виховання дітей 

Постійно  Служба у справах 
дітей міської ради, 

відділ Національної 
поліції міста, 

управління освіти 
міської ради, 

міський центр 
соціальних служб 

 Не потребує фінансування  

2) Проведення  
спільних рейдів 
«Діти вулиці», 
«Вокзал» з метою 
виявлення дітей, 
які залишились без 
батьківського 
піклування 

Постійно  Місцевий 
бюджет 

10,0  
тис. грн 

10,0  
тис. грн 

10,0  
тис. грн 

10,0  
тис. грн 

10,0 
тис. грн 

Виявлення 
дітей, які 

схильні до 
жебракуван-

ня та бро-
дяжництва, 
до право-
порушень 

3) Покращення 
роботи з родинами, 
які перебувають у 
складних життєвих 
обставинах та 

Постійно  Не потребує фінансування Мінімізація 
ризику 

вилучення 
дитини з 
родиного 
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надання їм 
своєчасної 
допомоги. 

середовища 

4) Придбання 
правової 
літератури із 
врахуванням 
інтересів юних 
читачів 

2022-2026 Управління культури 
і туризму міської 

ради 

Місцевий 
бюджет 

10,0  
тис. грн 

15,0 
тис. грн 

20,0  
тис. грн 

25,0  
тис. грн 

30,0  
тис. грн 

Поновлення 
бібліотеч-

ного фонду 
міста 

Захист дітей від насильства 
10. Формування політики 

громадської 
нетерпимості до всіх 
форм насильства над 
дітьми в суспільстві, 
удосконалення заходів 
щодо протидії 
найгіршим формам 
дитячої праці. Захист 
дітей від експлуатації, 
сексуального 
насильства та торгівлі 
людьми 

1) Висвітлення 
питання насильства 
відносно дітей в 
засобах масової 
інформації 

Постійно  Служба у справах 
дітей міської ради, 

міський центр 
соціальних служб, 

відділ Національної 
поліції міста, 

управління освіти 
міської ради 

  
 

Не потребує фінансування 

Ознайом-
лення 

громади 
міста з 
законо-

давством з 
питання 

насильства 
відносно 
дітей в 

родині, в 
навчальних 
закладах та 

громадських 
місцях 

2) Удосконалення 
міжвідомчої 
взаємодії суб’єктів, 
які здійснюють 
заходи з питань 
протидії та захисту 
дітей від усіх форм 
насильства та 
жорстокого 
поводження 

Постійно  

3) Проведення 
профілактичної 
роботи в 
навчальних 
закладах з питання 
булінгу серед учнів 
 

Постійно  Управління освіти 
міської ради, служба 

у справах дітей 
міської ради, відділ 

Національної поліції 
міста 

 Не потребує фінансування Профілак-
тика булінгу 
у навчальних 

закладах 
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4) Організація та 
проведення 
профілактичних 
заходів із 
запобігання 
торгівлі людьми 

Постійно  Управління 
соціального захисту 
населення міської 

ради, міський центр 
соціальних служб, 
служба у справах 

дітей міської ради, 
відділ Національної 

поліції міста 

 Не потребує фінансування  
 
 
 
 
 

Ознайом-
лення 

громади 
міста з 
законо-

давством з 
питання 
торгівлі 
людьми 

5) Проведення 
інформаційно-
просвітницьких 
заходів щодо 
запобігання 
втягнення дітей до 
торгівлі людьми, 
сексуальної 
експлуатації та 
сексуального 
насильства 

Постійно  Управління освіти 
міської ради, 

управління культури 
і туризму міської 
рали, служба у 
справах дітей 
міської ради, 

міський центр 
соціальних служб, 

відділ Національної 
поліції міста 

 Не потребує фінансування 

6) Здійснення 
міським центром 
соціальних служб 
систематичного 
моніторингу сімей, 
які перебувають у 
складних життєвих 
обставинах, в яких 
виховуються діти, з 
метою 
попередження 
потрапляння дітей 

Постійно  Міський центр 
соціальних служб, 
служба у справах 

дітей міської ради, 
відділ Національної 

поліції міста 

 Не потребує фінансування 



21 
Продовження додатка 1 
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у ситуації, 
пов’язані з 
торгівлею людьми 

Врахування найкращих інтересів та думки дитини під час прийняття рішень 
11. Урахування думки 

дитини під час 
вирішення питань, що 
стосується її життя 

1) Сприяти 
розвитку 
учнівського 
врядування, 
дитячого 
громадського руху. 
Поширення 
кращого 
педагогічного 
досвіду 

Постійно   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Управління освіти 
міської ради, відділ 

молоді та спорту 
міської ради, служба 

у справах дітей 
міської ради, 

міський центр 
соціальних служб 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Не потребує фінансування 

Залучення 
дітей до 
дитячого 

громадського 
руху 

2) Підтримувати  
дорадчі органи з 
представників 
молодіжних і 
дитячих 
громадських 
організацій з 
метою 
забезпечення 
реалізації права 
дітей 
висловлювати свою 
думку, виховання 
навичок прийняття 
соціально 
мотивованих 
рішень 
 

Постійно    
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3) Посилити 
співпрацю 
Олександрійського 
молодіжного 
парламенту з 
міською радою, 
громадськими 
організаціями з 
метою більш 
повного 
врахування думки 
дітей та молоді при 
вирішенні питань, 
що стосується їх 
інтересів 

Постійно   

Забезпечення прав та інтересів дитини в умовах воєнних дій чи збройного конфлікту 
12. Недопущення участі 

дітей у воєнних діях 
чи збройному 
конфлікті 

1) Виявлення 
фактів залучення 
дітей до 
незаконних 
військових 
формувань та 
участі дітей у 
воєнних діях чи 
збройних 
конфліктах 

Постійно  Відділ Національної 
поліції міста, 

служба у справах 
дітей міської ради, 

міський центр 
соціальних служб, 
управління освіти 

міської ради 

 Не потребує фінансування Попере-
дження 

порушення 
прав дітей 

від воєнних 
дій чи 

збройного 
конфлікту та 
ознайомлен-
ня громади з 
проблемати-
кою даного 

питання, 
покращення 
соціального 

захисту дітей 

2) Проведення 
інформаційно-
роз’яснювальної 
роботи щодо 
захисту дітей від 
участі у воєнних 

Постійно  Відділ Національної 
поліції міста, 

управління освіти 
міської ради, служба 

у справах дітей 
міської ради, 

 Не потребує фінансування 
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діях чи збройних 
конфліктах 

міський центр 
соціальних служб 

3) Надання дітям, 
які постраждали 
внаслідок воєнних 
дій та збройних 
конфліктів 
медичної, 
психологічної, 
педагогічної, 
соціальної та 
правової допомоги 

Постійно  Служба у справах 
дітей міської ради, 

міський центр 
соціальних служб, 
управління освіти 

міської ради,  
управління охорони 

здоров’я міської 
ради 

 Не потребує фінансування 

4) Проведення 
роз’яснювальної 
роботи серед 
населення щодо 
отримання статусу 
дитини, яка 
постраждала 
внаслідок воєнних 
дій та збройних 
конфліктів та 
надання 
зазначеного 
статусу 

Постійно  Служба у справах 
дітей міської ради, 

управління 
соціального захисту 
населення міської 
ради, управління 

освіти міської ради 

 не потребує фінансування 

5) Своєчасне 
призначення та 
виплата 
щомісячної 
адресної допомоги 
сім’ям з дітьми, які 
переміщені з 

Постійно  Управління  
соціального захисту 
населення міської 

ради 

Держав-
ний 

бюджет 

За потребою 
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тимчасово 
окупованих 
територій 

Створення безпечного інформаційного простору для дітей 
13. Забезпечення захисту 

персональних даних 
дитини та іншої 
конфіденційної 
інформації про 
дитину, забезпечення 
безпеки дітей в 
інформаційному 
просторі 

1) Вжиття заходів 
щодо захисту дітей 
від оприлюднення 
їх реальних 
життєвих історій в 
засобах масової 
інформації, їх 
безпосередньої 
участі на 
телебаченні 

Постійно  Служба у справах 
дітей міської ради, 

управління  
соціального захисту 
населення міської 
ради, управління 

освіти міської ради 

 Не потребує фінансування  

2) Проведення 
роз’яснювальної 
роботи серед 
батьків або осіб, 
які їх замінюють, 
представників 
установ та 
організацій щодо 
безпечного 
використання 
дітьми 
інформаційних 
ресурсів 

Постійно  Управління освіти 
міської ради,  
управління 

соціального захисту 
населення міської 

ради, служба у 
справах дітей 
міської ради, 

міський центр 
соціальних служб 

 Не потребує фінансування 

3) Модернізація 
комп’ютерної 
мережі 
Олександрійської 
ЦБС: ремонт та 

2022-2026 Управління культури 
і туризму міської 

ради 

Місцевий 
бюджет 

40  
тис. грн 

45,0  
тис. грн 

50,0  
тис. грн 

55,0 
тис.грн 

60,0 
 тис.грн 

Покращення 
матеріально-

технічної 
бази 

бібліотек 
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придбання 
комп’ютерного 
обладнання для 
дитячих відділів 

 
 
 
Керуючий справами  
виконавчого комітету                                                                                                                                                                          Сергій ЗАВАЛІЙ 

 



Додаток 2 
до рішення виконавчого комітету 
від ___ ______ 2021року № ____ 
 

Фінансове забезпечення міської соціальної програми по реалізації в місті 
Національного плану дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини  

на період до 2026 року 
 

 За роками Усього 
витрат на 
виконання 
програми 

2022 2023 2024 2025 2026 

Державний 
бюджет 

1350,0 
тис. грн 

1470,0 
тис. грн 

1600,0 
тис. грн 

3900,0 
тис. грн 

1740,0 
тис.грн 

10060,0 
тис. грн 

Місцевий 
бюджет 

3209,0 
тис.грн 

3712,6 
тис. грн 

4286,0 
тис. грн 

4790,0 
тис.грн 

5384,0 
тис. грн 

21381,6 
тис. грн 

Кошти 
небюджетних 
джерел 

50,0 
тис. грн 

295,8 
тис. грн 

60,0 
тис. грн 

65,0 
тис. грн 

70,0 
тис. грн 

540,8 
тис. грн 

Усього 4609,0 
тис. грн 

5478,4 
тис. грн 

5946,0 
тис. грн 

8755,0 
тис. грн 

7194,0 
тис. грн 

31982,4 
тис. грн 

 
Примітка: обсяги фінансування можуть уточнюватись під час затвердження або уточнення 
міського бюджету на відповідний період. 
 
 
 
Керуючий справами  
виконавчого комітету Сергій ЗАВАЛІЙ 
 


