
 
 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 
 

від «__»_____________ 2022 року       № ____ 
м. Олександрія 

 
Про програму розвитку сімейних форм  
виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених  
батьківського піклування, Олександрійської  
територіальної громади на 2022-2024 роки 
  

Відповідно до ст.ст. 26, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Законів України «Про охорону дитинства», «Про забезпечення організаційно-правових умов 
соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», Указу 
Президента України від 30 вересня 2019 року № 721 «Про деякі питання забезпечення прав 
та законних інтересів дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, розвитку 
сімейних форм виховання дітей», пункту 9 розпорядження голови обласної державної 
адміністрації від 02 листопада 2021 року № 783-р «Про захист прав дітей в області», на 
виконання розпорядження голови Кіровоградської обласної державної адміністрації від 
24 грудня 2021 року № 1025-р «Про обласні заходи щодо розвитку сімейних форм виховання 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на 2022-2024 роки» та з метою 
розвитку сімейних форм виховання 

 
ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ  МІСЬКОЇ  РАДИ  ВИРІШИВ: 
 

1. Запропонувати міській раді прийняти рішення такого змісту: 
1) Затвердити програму розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт та  дітей, 

позбавлених батьківського піклування, Олександрійської територіальної громади на 2022-
2024 роки (далі – Програма)  (додається). 

2) Виконавчим органам міської ради забезпечити виконання заходів Програми та 
інформувати службу у справах дітей міської ради  про стан виконання заходів   щокварталу 
до 10 числа місяця, наступного за звітним періодом. 

3) Службі у справах дітей міської ради надавати узагальнену інформацію про стан 
виконання заходів Програми службі у справах дітей Кіровоградської обласної державної 
адміністрації щокварталу до 15 числа місяця, наступного за звітним періодом. 

4) Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з 
питань освіти і науки, культури і туризму, відродження духовності, сім’ї, молоді, та спорту 
та заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Чемерис І.А. 

2. 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  
до рішення виконавчого комітету  
від ____________2022 року №_____ 
 

Програма   
розвитку сімейних форм виховання дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, Олександрійської територіальної громади, на 2022-2024 роки 
 

Розділ І. Загальні положення 
 
Програма розвитку сімейних форм виховання дітей, сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, Олександрійської територіальної громади, на 2022-2024 роки  
(далі - Програма) розроблена на підставі Законів України «Про охорону дитинства», «Про 
забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту  дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування», Указу Президента України від 30 вересня 2019 року 
№ 721 «Про деякі питання забезпечення прав та законних інтересів дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, розвитку сімейних форм виховання дітей», пункту 9 
розпорядження голови обласної державної адміністрації від 02 листопада 2021 року № 783-р 
«Про захист прав дітей в області» та на виконання розпорядження голови Кіровоградської 
обласної державної адміністрації від 24 грудня 2021 року № 1025-р «Про обласні заходи 
щодо розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, Олександрійської територіальної громади, на 2022-2024 роки». 

 
Розділ ІІ. Визначення проблеми 

 
Незважаючи на достатній рівень охоплення дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, сімейними формами виховання, залишається проблемним питання 
влаштування до родин дітей старшого шкільного віку та великих родинних груп. 

Одним із пріоритетних напрямків діяльності органів місцевого самоврядування в 
Олександрійській територіальній громаді є реалізація державної політики щодо запобігання 
соціальному сирітству та влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, до сімейних форм виховання – усиновлення, опіка/піклування, прийомні сім’ї, 
дитячі будинки сімейного типу. 

З 2002 року в місті систематично створюються та функціонують прийомні сім’ї та 
дитячі будинки сімейного типу.  

Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають 
на обліку в службі у справах дітей міської ради станом на 01 січня 2022 року, становить 
254 дитина і складає  1,8% від загальної кількості дітей, які проживають на території міста. 

    
Динаміка усиновлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування  

 
Рік Всього 

усиновлено дітей 
(чол.) 

Із них усиновлено: 
громадянами України 

(чол.) 
іноземними громадянами 

(чол.) 
1 2 3 4 

2010 рік 11 7 4 
2011 рік 16 8 8 
2012 року 10 5 5 
2013 рік  18 6 12 
2014 рік 21 2 19 
2015 рік 5 5 0 
2016 рік 6 4 2 
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Продовження таблиці 
1 2 3 4 

2017 рік 9 4 5 
2018 рік 6 6 0 
2019 рік 5 3 2 
2020 рік 2 2 0 
2021 рік 4 0 4 

 
Крім того, актуальним є питання влаштування дітей із застосуванням сімейних форм 

виховання, всіх дітей, що сиротіють протягом року, та недопущення їх влаштування  до 
інтернатних закладів. Оформлення опіки, піклування над дітьми, які залишилися поза 
сімейним вихованням, є найбільш традиційною формою сімейного влаштування дітей-сиріт 
та дітей, позбавлених батьківського піклування. Влаштування дитини в сім’ю родичів під їх 
опіку/піклування дає можливість зберігати родинні стосунки.  Станом на   01 січня 2022 року 
під опікою/піклуванням виховується 199 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, що складає 78,3 % від загальної кількості дітей даної категорії.  

 
Рік Загальна кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, які виховувалися під 
опікою, піклуванням громадян 

(чол.) 
1 2 

Станом на 01.01.2011   176 
Станом на 01.01.2012  166 
Станом на 01.01.2013   159 
Станом на 01.01.2014   164 
Станом на 01.01.2015   180 
Станом на 01.01.2016   180 
Станом на 01.01.2017   181 
Станом на 01.01.2018   181 
Станом на 01.01.2019   184 
Станом на 01.01.2020 188 
Станом на 01.01.2021 186 
Станом на 01.01.2022 199 

    
Протягом 2021 року 31 дитина отримала статус дитини-сироти та дитини, позбавленої 

батьківського піклування, з них  до інтернатних закладів дітей влаштовано не було.  
Важливим є питання запобігання соціальному сирітству, вивчення підстав його 

виникнення та вжиття заходів до їх усунення з метою залишення проживання дитини у 
біологічній родині. 

У місті широко застосовуються  такі форми виховання дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування,  як прийомна сім’я та дитячий будинок сімейного 
типу. 

Так, станом на 01 січня 2022 року в місті функціонує 6 дитячих будинки сімейного 
типу та 6 прийомних сімей, в яких виховується 40 дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування. 

Протягом останніх років спостерігається тенденція   незмінності кількості дітей, які 
виховуються у прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу. 
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Рік  Кількість прийомних  
сімей/в них дітей  

Кількість дитячих будинків 
сімейного типу/в них дітей  

1 2 3 
2010 рік 6/9 3/22 
2011 рік 6/9 3/24 
2012 рік 8/13 3/22 
2013 рік 9/14 5/35 
2014 рік 10/19 3/22 
2015 рік  11/27 2/16 
2016 рік 9/19 3/20 
2017 рік 8/15 4/26 
2018 рік 10/17 3/22 
2019 рік 8/15 4/26 
2020 рік 7/12 4/26 
2021 рік 6/12 6/38 

    
У прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу виховується 15,7 % дітей від 

загальної кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 
Загальна кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які 

охоплені сімейними формами виховання, становить 94,1 %.  
 

Розділ ІІІ. Мета Програми 
 
Мета цієї Програми - охоплення сімейними формами виховання якомога більшої 

кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та запобігання 
соціальному сирітству. 
 

Розділ IV. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми,  
джерела фінансування, строки виконання 

 
Програму планується реалізувати шляхом: 
реалізації права дітей на сімейне виховання, насамперед біологічними батьками або в 

сім’ях усиновителів, опікунів, піклувальників, прийомних сім`ях, дитячих будинках 
сімейного типу; 

пропагування національної культури та духовної спадщини, національно-патріотичного 
виховання дітей, проведення роботи з раннього виявлення та підтримки сімей, які опинилися 
в складних життєвих обставинах; 

активізація діяльності територіальної громади щодо пошуку опікунів, піклувальників, 
потенційних прийомних батьків, батьків-вихователів; 

поширення соціальної реклами та широкого висвітлення в засобах масової інформації 
питань розвитку різних форм сімейного виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування. 

 
Розділ V. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники:  

 
Основними завданнями Програми є: 
запобігання соціальному сирітству, надання комплексної допомоги сім’ям з дітьми, які 

опинилися в складних життєвих обставинах; 
реалізація права дитини на виховання у сім’ї; 
проведення реабілітаційної роботи з біологічними батьками дітей;  
надання комплексної допомоги сім’ям з дітьми, зокрема сприяння працевлаштуванню 

батьків, отриманню державної допомоги; 
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забезпечення соціальної підтримки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах; 

пошук кандидатів в усиновителі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-
вихователі; 

влаштування дітей родинної групи на виховання до однієї сім’ї; 
запровадження функціонування новітніх закладів для виховання дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, з умовами утримання, наближеними до сімейних; 
соціалізація у суспільстві дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського 

піклування; 
забезпечення захисту прав на охорону здоров’я; 
захист прав дітей на здобуття освіти; 
забезпечення участі дітей у житті суспільства. 

 
Результативні показники: 

Забезпечити протягом 2022-2024 років охоплення сімейними формами виховання  
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у місті  не нижче  94% відсотків. 

 
Розділ VI. Координація та контроль за ходом виконання Програми 

 
Реалізація заходів Програми забезпечується керівниками виконавчих органів міської 

ради, старостами старостинських округів, задіяними у реалізації заходів Програми. 
Про їх виконання інформувати службу у справах дітей Кіровоградської обласної 

державної адміністрації у визначені строки. 
Координацію діяльності виконавчих органів міської ради, старостами старостинських 

округів у процесі виконання Програми забезпечує служба у справах дітей міської ради. 
Контроль за виконанням даної Програми здійснюють: 
- постійна комісія Олександрійської міської ради з питань освіти і науки, культури та 

відродження духовності, сім’ї, молоді, фізкультури та спорту; 
-  служба у справах дітей міської ради. 
Виконавці Програми інформують службу у справах дітей міської ради про стан 

виконання заходів, визначених даною Програмою, щокварталу до 10 числа місяця, 
наступного за звітним періодом. 

Служба у справах дітей міської ради узагальнює подані інформації та щокварталу до 
15 числа місяця, наступного за звітним періодом, забезпечує інформування служби у справах 
дітей обласної державної адміністрації. 
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Розділ VIІ. Напрями  реалізації та заходи Програми 

 
№ 
з/п 

Назва напряму 
реалізації (пріоритетні 

завдання) 
Перелік заходів Програми 

Термін 
виконання 

заходу 
Виконавці Очікуваний результат 

1 2 3 4 5 6 
1. 
 

Запобігання 
соціальному 
сирітству, надання 
комплексної 
допомоги сім’ям з 
дітьми, які опинилися 
в складних життєвих 
обставинах 

1) Забезпечити раннє виявлення, облік та 
надання соціальної підтримки сім’ям, які 
опинилися у складних життєвих 
обставинах 

Протягом 
2022-2024 

років 
 

Міський центр соціальних служб, 
управління соціального захисту 
населення міської ради, служба у 
справах дітей міської ради, 
управління освіти міської ради, 
відділ молоді та спорту міської 
ради, управління охорони 
здоров’я міської ради, старости 
старостинських округів  

Зменшення кількості 
дітей, вилучених із 
сімейного середовища 

2) Забезпечити взаємодію суб’єктів 
соціальної роботи  щодо своєчасного 
виявлення сімей із дітьми, які опинилися 
у складних життєвих обставинах, та 
сімей, у яких існує ризик порушення прав 
дітей  

Протягом 
2022-2024 

років 
 

Міський центр соціальних служб, 
управління  соціального захисту 
населення міської ради, служба у 
справах дітей міської ради, 
управління освіти міської ради, 
відділ молоді та спорту міської 
ради, управління охорони 
здоров’я міської ради, старости 
старостинських округів  

Захист прав дітей, які 
опинилися у складних 
життєвих обставинах 

3) Забезпечити створення ефективних 
механізмів підтримки сімей з дітьми, що 
поєднують фінансову, матеріальну 
допомогу та послуги різного соціального 
спрямування, спрямовані на допомогу 
батькам з виконання своїх обов’язків з 
догляду, виховання дітей, подолання 
складних життєвих обставин та 
збереження їх біологічної родини для 
дитини 

Протягом 
2022-2024 

років 
 

Міський центр соціальних служб, 
управління соціального захисту 
населення міської ради, служба у 
справах дітей міської ради, 
управління освіти міської ради, 
відділ молоді та спорту міської 
ради, управління охорони 
здоров’я міської ради, старости 
старостинських округів  

Зменшення соціального 
сирітства 
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  4) Забезпечити надання соціальних 

послуг батькам, позбавленим 
батьківських прав, або в яких відібрано 
дітей без позбавлення батьків 
батьківських прав, спрямованих на 
повернення дітей на виховання до 
біологічних сімей   

Протягом 
2022-2024 

років 

Міський центр соціальних служб,  
служба у справах дітей міської 
ради 

Збільшення кількості 
дітей, яких повернено 
на виховання  у 
біологічну сім’ю 

5) Забезпечити взаємодію закладів 
охорони здоров’я, закладів надання 
соціальних послуг щодо 
взаємоінформування про жінок, які 
мають намір, відмовилися від 
новонародженої дитини, проведення у 
разі потреби відповідної роботи із 
соціальної підтримки матері з метою 
зміни її намірів і створення сприятливих 
умов для виконання нею обов’язків з 
виховання та утримання дитини  

Протягом 
2022-2024 

років 

Управління охорони здоров’я  
міської ради, міський центр 
соціальних служб,  служба у 
справах дітей міської ради  
 

Зменшення кількості 
відмов від 
новонароджених 
дітей 

6) Сприяти розширенню мережі 
патронатних сімей територіальній 
громаді  з метою тимчасового догляду, 
виховання та реабілітації дитини в сім’ї 
патронатного вихователя на період 
подолання дитиною, її батьками або 
іншими законними представниками 
складних життєвих обставин 

Протягом 
2022-2024 

років 

Міський центр соціальних служб,  
служба у справах дітей міської 
ради, старости старостинських 
округів 

Попередження 
соціального сирітства 

  7) Постійно проводити виховні заходи у 
загальноосвітніх навчальних закладах 
територіальної громади  для 
старшокласників щодо формування 
культури сімейних стосунків, безпечного 
материнства та відповідального 
батьківства 

Протягом 
2022-2024 

років 

Управління освіти міської ради 
 

Підвищення культури 
сімейних стосунків, 
безпечного 
материнства та 
відповідального 
батьківства серед 
юнацтва 
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  8) Забезпечити подальше впровадження 

інклюзивної освіти в територіальній 
громаді 

Протягом 
2022-2024 

років 

Управління освіти міської ради Забезпечення права 
дітей, у тому числі 
дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених 
батьківського 
піклування, з 
особливими потребами 
дитини на якісну освіту 

  9)  Забезпечити своєчасне інформування  
служби у справах дітей міської ради та 
закладів надання соціальних послуг 
закладами освіти  про виявлення випадків 
вчинення  насильства у сім′ях відносно 
дітей або реальної загрози його вчинення, 
ухилення батьків від виконання 
батьківських обов′язків 

Протягом  
2022-2024 

років 

Управління освіти міської ради,  
міський центр соціальних служб, 
управління соціального захисту 
населення міської ради, служба у 
справах дітей міської ради, відділ 
молоді та спорту міської ради, 
управління охорони здоров’я 
міської ради, старости 
старостинських округів 

Недопущення 
соціального сирітства   

  10) Забезпечити проведення перевірок 
закладів інституційного догляду та 
виховання дітей, у тому числі дітей-сиріт 
та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, з питання соціально-
правового захисту дітей, які перебувають 
на вихованні та утриманні даних 
закладів, у тому числі щодо дотримання 
прав дітей, які влаштовані до закладів за 
заявами батьків 

Протягом 
2022-2024 

років 

Служба у справах дітей міської 
ради, управління освіти  міської 
ради, управління охорони 
здоров’я  міської ради, 
управління соціального захисту 
населення міської ради 

Своєчасне взяття 
родини під соціальний 
супровід з метою 
недопущення втрати 
дитиною зв’язків із 
сім’єю. У разі 
необхідності своєчасне 
надання дитині 
правового статусу 
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2. 
  

Реалізація права 
дитини-сироти, 
дитини, позбавленої 
батьківського 
піклування, на 
виховання у сім’ї,  їх 
соціалізації у 
суспільстві, 
влаштування дітей 
родинної групи на 
виховання до однієї 
сім’ї.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Забезпечити влаштування не менше 
94% посиротілих протягом року дітей до 
сімейних форм виховання 
   
 

Щороку до 
31 грудня 
протягом 
2022-2024 

років 

Служба у справах дітей міської 
ради 
 

Реалізація права 
дитини-сироти та 
дитини, позбавленої 
батьківського 
піклування, на 
виховання в сім’ї  

2) Забезпечити протягом 2022-2024 років 
охоплення сімейними формами 
виховання дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, у 
громаді на рівні не нижче 94% 

Щороку до 
31 грудня 
протягом 
2022-2024 

років 

Служба у справах дітей міської 
ради 
 

Збільшення кількості 
дітей-сиріт, дітей 
позбавлених 
батьківського 
піклування, 
охоплених сімейними 
формами виховання 

3) Забезпечити функціонування Єдиної 
інформаційно-аналітичної системи 
«Діти» з метою  належного ведення 
обліку дітей-сиріт, дітей, позбавлених 
батьківського піклування,  осіб, які 
бажають взяти їх на виховання та дітей, 
які опинилися у складних життєвих 
обставинах 
 

Протягом 
2022-2024 

років 

 Управління інформатизації та 
інформаційно-аналітичної 
політики міської ради,  служба у 
справах дітей міської ради 
 
 
 

Своєчасність внесення 
інформації про дітей-
сиріт, дітей, 
позбавлених 
батьківського 
піклування та про осіб, 
які виявили бажання 
взяти на виховання 
дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених 
батьківського 
піклування 
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Пошук кандидатів в 
усиновителі, 
опікуни, 
піклувальники, 
прийомні батьки та 
батьки-вихователі. 
 

4) Забезпечити проведення постійного 
інформування громадськості про форми 
влаштування дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування,  
до  сімейних форм виховання та 
підтримку, яку надає держава сім’ям, які 
взяли на виховання таку дитину  
  

Протягом 
2022-2024 

років 
 

Служба у справах дітей міської 
ради, управління інформатизації 
та інформаційно-аналітичної 
політики міської ради, міський 
центр соціальних служб, 
старости старостинських округів 

Збільшення кількості 
сімей, які виявили 
бажання взяти на 
виховання дитину-
сироту, дитину, 
позбавлену 
батьківського 
піклування, старшого 
шкільного віку 

5)  Забезпечити дієву співпрацю із 
засобами масової інформації щодо 
популяризації розвитку сімейних форм 
виховання дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування. 

Протягом  
2022-2024 

років 

Служба у справах дітей міської 
ради, управління інформатизації 
та інформаційно-аналітичної 
політики міської ради, міський 
центр соціальних служб, 
старости старостинських округів 

Збільшення кількості 
сімей, які виявили 
бажання взяти на 
виховання дитину-
сироту, дитину, 
позбавлену 
батьківського 
піклування, старшого 
шкільного віку 

6) Проведення ігрових розважальних 
заходів з солодощами до Дня захисту дітей 
та до Дня усиновлення для   дітей-сиріт, 
дітей позбавлених батьківського 
піклування, дітей з прийомних сімей та 
дитячих будинків сімейного типу 
(придбання призів, солодощів та іграшок) 

Протягом  
червня, 
вересня  

2022-2024 
років 

Служба у справах дітей міської 
ради, управління інформатизації 
та інформаційно-аналітичної 
політики міської ради, міський 
центр соціальних служб, 
старости старостинських округів 

Забезпечення права 
дитини на свято 
відпочинок 

7) Організоване вручення подарунків до 
Дня Святого Миколая,     новорічних та 
різдвяних свят для   дітей-сиріт, дітей 
позбавлених батьківського піклування, 
дітей з прийомних сімей та дитячих 
будинків сімейного типу (новорічні 
подарунки) 

Протягом  
грудня 

2022-2024 
років 

Служба у справах дітей міської 
ради, управління інформатизації 
та інформаційно-аналітичної 
політики міської ради, старости 
старостинських округів 

Забезпечення права 
дитини на свято 
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8) Організоване вручення подарунків для   
дітей-сиріт, дітей позбавлених 
батьківського піклування,  які 
виховуються в дитячих будинках 
сімейного типу (подарунки) 

Протягом  
2022-2024 

років 

Служба у справах дітей міської 
ради, управління інформатизації 
та інформаційно-аналітичної 
політики міської ради, старости 
старостинських округів 

Забезпечення права 
дитини на сімейне 
виховання 

9) Проведення на рівні області ігрових 
розважальних заходів  до Дня захисту 
дітей та до  Новорічних свят  для   дітей-
сиріт, дітей позбавлених батьківського 
піклування, дітей з прийомних сімей та 
дитячих будинків сімейного типу (оренда 
автобусу для участі в обласних заходах )   

Протягом  
червня, 
грудня  

2022-2024 
років 

Міська рада, служба у справах 
дітей міської ради, управління 
інформатизації та інформаційно-
аналітичної політики міської 
ради, управління освіти  міської 
ради, міський центр соціальних 
служб, старости старостинських 
округів 

Забезпечення права 
дитини на свято та 
відпочинок 

10) Здійснювати постійний пошук та 
відбір потенційних кандидатів в опікуни, 
піклувальники, прийомні батьки, батьки-
вихователі в залежності від кількості 
дітей, які сиротіють протягом року в   
громаді  та кількості дітей, які 
перебувають на первинному обліку у 
службі у справах дітей міської ради, і 
виховуються в закладах інституційного 
догляду та виховання дітей області  

Протягом 
2022-2024 

років 

Міський центр соціальних служб,  
служба у справах дітей міської 
ради, старости старостинських 
округів 
 

Недопущення 
влаштування 
посиротілих дітей до 
закладів інституційного 
догляду та виховання; 
зменшення кількості 
дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених 
батьківського 
піклування, які 
виховуються у 
вищезазначених  
закладах   

11) Активізувати роботу щодо пошуку 
біологічних родичів дітей, які набули 
статусу дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, для вивчення 
питання щодо їх влаштування у сім’ї 
родичів під опіку/піклування 

Протягом 
2022-2024 

років 

Служба у справах дітей міської 
ради, старости старостинських 
округів 
 

Забезпечення 
виховання дітей-сиріт 
та дітей, позбавлених 
батьківського 
піклування, у сім’ях 
біологічних родичів 
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12) Забезпечити організацію та проведення 
навчань з проблем виховання дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського 
піклування, для осіб, які бажають взяти на 
виховання у сім’ю, дитину-сироту та 
дитину, позбавлену батьківського 
піклування,  під опіку/піклування, прийомну 
сім’ю, дитячий будинок сімейного типу, в 
залежності від потреб громади 

Протягом 
2022-2024 

років 

Служба у справах дітей міської 
ради, міський центр соціальних 
служб  

Створення банку даних 
кандидатів в 
опікуни/піклувальники, 
прийомні батьки, 
батьки-вихователі 

13) Забезпечити стовідсоткове соціальне 
супроводження прийомних сімей та 
дитячих будинків сімейного типу, які 
функціонують на території громади 
  

Протягом 
2022-2024 

років 

Міський центр соціальних служб Ефективне 
функціонування 
прийомних сімей, 
дитячих будинків 
сімейного типу 

14) Тримати на постійному контролі 
умови утримання та виховання дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, у сім’ях опікунів/ 
піклувальників, прийомних сім’ях, 
дитячих будинках сімейного типу 

Протягом 
2022-2024 

років 

Служба у справах дітей міської 
ради 

Забезпечення права 
дитини на належні 
умови утримання та 
виховання 

15) Забезпечити розгляд на засіданнях 
комісій з питань захисту прав дитини 
питання ефективності функціонування 
прийомних сімей та дитячих будинків 
сімейного типу. Про результати розгляду 
інформувати службу у справах дітей 
облдержадміністрації 

Протягом 
2022-2024 

років  
 

Служба у справах дітей міської 
ради 

Ефективне 
функціонування 
прийомних сімей, 
дитячих будинків 
сімейного типу 
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16)  Проведення роботи в закладах 
загальної середньої освіти територіальної 
громади  з дітьми-сиротами та дітьми, 
позбавленими батьківського піклування, 
щодо їх інтеграції до сімейних форм 
виховання  

Протягом  
2022-2024 

років 
 

Служба у справах дітей міської 
ради, управління освіти міської 
ради 

Прийняття 
відповідних рішень 
щодо посилення 
захисту законних 
прав та інтересів 
дітей, дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених 
батьківського 
піклування на сімейне 
виховання 

17) Вжити заходів щодо забезпечення 
осіб із числа дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, 
житлом 

Протягом 
2022-2024 

років  
 

Міська рада, служба у справах 
дітей міської ради, управління 
житлово-комунального 
господарства, архітектури та 
містобудування міської ради, 
управління соціального захисту 
населення міської ради  
 

Забезпечення житлом 
осіб із числа дітей-сиріт 
та дітей, позбавлених 
батьківського 
піклування 

18) Забезпечити своєчасність надання 
дітям, які втратили батьків, правового 
статусу дитини-сироти та дитини, 
позбавленої батьківського піклування, та 
введення інформації про них до Єдиної 
інформаційно-аналітичної системи 
«Діти» 

Протягом 
2022-2024 

років 

Служба у справах дітей міської 
ради 
 

Забезпечення захисту 
прав дітей, які 
опинилися  в складних 
життєвих обставинах 
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Продовження таблиці 

1 2 3 4 5 6 
19) Забезпечити розповсюдження 
друкованої продукції щодо різних форм 
виховання дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування 
 

Протягом 
2022-2024  

років 

 Міський центр соціальних 
служб, служба у справах дітей 
міської ради 
  

Збільшення кількості 
сімей, які виявили 
бажання взяти на 
виховання дитину-
сироту, дитину, 
позбавлену 
батьківського 
піклування, старшого 
шкільного віку 

3. Забезпечення 
соціальної 
підтримки дітей-
сиріт та дітей, 
позбавлених 
батьківського 
піклування 

1) Забезпечити своєчасне призначення 
державних соціальних виплат, допомоги 
на дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, які 
виховуються в сім’ях 
опікунів/піклувальників, прийомних 
сім’ях, дитячих будинках сімейного типу 

Протягом 
2022-2024 

років 

Управління соціального захисту 
населення міської ради  
 

Реалізація права дітей 
на отримання 
державних соціальних 
виплат 

2) Забезпечити оздоровлення дітей-сиріт 
та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, які виховуються в сім’ях 
опікунів/піклувальників, в прийомних 
сім’ях, дитячих будинках сімейного типу, 
у стаціонарних оздоровчих закладах 
територіальної громади 

Протягом 
2022-2024 

років 

Управління соціального захисту 
населення міської ради  
 

Оздоровлення дітей-
сиріт та дітей, 
позбавлених 
батьківського 
піклування 
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Розділ VІІІ. Показники  
продукту  Програми розвитку сімейних форм  

виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,  
Олександрійської територіальної громади, на 2022 -2024 роки 

 

№ 
з/п Назва показника Од. 

виміру 

Вихідні 
дані на 

початок дії 
Програми 

2022 рік 2023 рік 2024 рік 

Усього за 
період дії 
Програми 

(або до 
кінця дії 

Програми) 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Охоплення сімейними 

формами виховання 
дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених 
батьківського 
піклування 

% 94,1 94,5 94,8 95 95 

Прогнозовані показники створення прийомних сімей та  
дитячих будинків сімейного типу,   влаштування в них дітей-сиріт та дітей,  

позбавлених батьківського піклування, на 2022-2024 роки  
 

Олександрійська 
територіальна 

громада 

2022 рік 2023 рік 2024 рік 

Прийомні 
сім’ї 

Дитячі 
будинки 

сімейного 
типу 

Прийомні 
сім’ї 

Дитячі 
будинки 

сімейного 
типу 

Прийомні 
сім’ї 

Дитячі 
будинки 

сімейного 
типу 

кі
ль

кі
ст

ь 
сі

ме
й 

в 
ни

х 
ді

те
й 

кі
ль

кі
ст

ь 

в 
ни

х 
ді

те
й 

кі
ль

кі
ст

ь 

в 
ни

х 
ді

те
й 

кі
ль

кі
ст

ь 
сі

ме
й 

в 
ни

х 
ді

те
й 

кі
ль

кі
ст

ь 
сі

ме
й 

в 
ни

х 
ді

те
й 

кі
ль

кі
ст

ь 
сі

ме
й 

в 
ни

х 
ді

те
й 

1 1 - - 1 1 - - 1 1 - - 
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Розділ ІХ. Фінансове забезпечення Програми  
розвитку сімейних форм виховання  

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,  
Олександрійської територіальної громади, на 2022-2024 роки 

 
 За роками Усього 

витрат на 
виконання 
Програми 

2022 2023 2024 

Місцевий бюджет 116 тис. грн 131 тис. грн 146 тис. грн 393 тис. грн 
Кошти 
небюджетних 
джерел 

75 тис. грн 80 тис. грн 85 тис. грн 240 тис. грн 

Усього 191 тис. грн 211 тис. грн 231 тис. грн 633 тис. грн 
 

Примітка: обсяги фінансування можуть уточнюватися під час затвердження або уточнення 
бюджету Олександрійської міської територіальної громади на відповідний період 

 
 
 
Керуючий справами   
виконавчого комітету Сергій ЗАВАЛІЙ 


