
 

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Про затвердження змін та доповнень до районної «Комплексної Програми 
подолання дитячої бездоглядності, підтримки сімей з дітьми та реформування 

інтернатних закладів для дітей „Назустріч дітям” на 2009-2017 роки» 
 
 
 

 Відповідно до п. 16 ч.1 ст. 43 Закону України від 21.05.1997 р. №280/97 «Про 
місцеве самоврядування в Україні» (з наступними змінами), згідно подання Києво-
Святошинської районної державної адміністрації, районна рада 

 
в и р і ш и л а : 

 
1. Затвердити зміни та доповнення до районної «Комплексної Програми 

подолання дитячої бездоглядності, підтримки сімей з дітьми та реформування 
інтернатних закладів для дітей „Назустріч дітям” на 2009-2017 роки» 
(додаються). 

 
2. Рекомендувати фінансовому управлінню райдержадміністрації забезпечити 

контроль за використанням коштів на реалізацію заходів виконання програми 
зі змінами та доповненнями. 

 
3. Контроль за виконання цього рішення покласти на постійну комісію районної 

ради з питань охорони здоров’я, материнства, дитинства, праці та соціального 
захисту населення (голова комісії – Бернацька В.В.). 

 
 

 
                 Голова ради                                     В.В. Луцюк 
 

 

 

 

 

 

 

 

м. Київ 
28 серпня 2012 року 
№ 243-19-VІ 



  

 Затверджено 

                                                         рішенням ХІХ сесії Києво-Святошинської  
                                                         районної ради VІ скликання 
                                                         від 28.08.2012 року  № 243-19-VІ 
 

 
 
 
  

 
 
 

Зміни та доповнення 
до районної «Комплексної Програми подолання дитячої 

бездоглядності, підтримки сімей з дітьми та реформування 
інтернатних закладів для дітей „Назустріч дітям”  

на 2009-2017 роки» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
м. Київ 
2012 рік 
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1. Забезпечення превентивної роботи та підтримки сімей з дітьми, які 

опинились в складних життєвих обставинах в яких існує ризик вилучення 
дитини, комплексом соціальних послуг  

 
1.16. Забезпечити діяльність служб раннього втручання в                           

Києво-Святошинському районному центрі соціальних служб для сім'ї, дітей та 
молоді.  
 Районний центр соціальних служб  

для сім’ї, дітей та молоді. 
 

 Постійно. 
 
1.17. Укомплектовувати штати служби у справах дітей 

райдержадміністрації та районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді відповідно до вимог діючого законодавства. 

 
 Відділ організаційно-кадрової                                                                                             

роботи райдержадміністрації. 
 
Постійно. 

 
5. Впровадження ефективної системи спеціалізованих соціальних послуг 

для дітей та молоді з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, в середовищі громади за місцем їх походження 

 
5.8. Забезпечити функціонування системи постінтернатної адаптації у 

громаді дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.  
 

Районний центр соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді, 
відділ у справах сім’ї, молоді та спорту 
райдержадміністрації, 
служба у справах дітей 
райдержадміністрації,  
управління праці та соціального 
захисту населення,  
органи місцевого самоврядування.  

 
 Постійно. 

 
5.9. Забезпечити реалізацію правових, організаційних та соціальних засад 

державної політики щодо забезпечення житлових та майнових прав дітей-сиріт, 
дітей позбавлених батьківського піклування, осіб та молоді з їх числа, за місцем 
походження. 

 Відділ житлово-комунального 
господарства райдержадміністрації, 
районний центр соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді, 
органи місцевого самоврядування. 
 
Постійно. 

5.10. Вживати заходів для оптимізації роботи органів опіки та піклування 
щодо набуття та збереження нерухомого та іншого майна дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування. 
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Служба у справах дітей 
райдержадміністрації,  
органи місцевого самоврядування. 

 
 Постійно. 
           
 

6. Посилення відповідальності місцевих органів виконавчої влади та 
органів місцевого самоврядування, територіальних громад за забезпечення 

прав дітей 
 
6.5. Забезпечити функціонування єдиної системи моніторингу діяльності 

органів місцевого самоврядування району щодо забезпечення прав дітей.  
 
Служба у справах дітей 
райдержадміністрації. 

 
 Постійно. 
 
6.6. Щороку проводити моніторинг дотримання прав і свобод  дітей 

органами опіки та піклування району. 
Служба у справах дітей 
райдержадміністрації. 
 
Постійно. 

 
6.7. Забезпечити інформування управлінь, відділів, служб та  інших 

структурних підрозділів райдержадміністрації, органів опіки та піклування 
району та соціальних працівників до посадових обов’язків яких належить 
вирішення проблем дітей та сімей, громадськості, в тому числі через засоби 
масової інформації та Інтернет, з питань соціального захисту дітей, подолання 
дитячої безпритульності і бездоглядності, привернення уваги населення до цих 
проблем, а також залучення громадськості до їх розв’язання. 

 
Служба у справах дітей, 
райдержадміністрації,  
сектор з питань внутрішньої політики 
та зв’язків з громадськими 
організаціями і засобами масової 
інформації райдержадміністрації. 
   

    Постійно. 
 
6.8. Забезпечити створення кабінетів охорони зору дітей у закладах 

охорони здоров’я ІІ рівня для запобігання виникненню у дітей дошкільного та 
шкільного віку порушень зору. 

 
Центральна районна лікарня Києво-
Святошинського району. 
 
Протягом року. 
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6.9. Створити в районі кабінет медико-соціальної допомоги дітям та 

молоді „Клініка, дружня до молоді”. 
 

Центральна районна лікарня                   
Києво-Святошинського району. 
 
До 2014 року. 
 

6.10. Організувати проведення для лікарів середнього медичного 
персоналу тренінгів з метою поширення новітнього досвіду роботи стосовно 
надання дітям та молоді медичних послуг. 

 
Центральна районна лікарня               
Києво-Святошинського району. 
 
Щопівроку. 

 
6.11. Проводити у закладах охорони здоров’я району профілактичні 

заходи з метою інформування батьків про способи запобігання виникненню 
дефіциту йоду в дітей. 

 
Центральна районна лікарня               
Києво-Святошинського району. 
 
Протягом року 

 
6.12. Запровадити в загальноосвітніх навчальних закладах та спеціальних 

установах для дітей району у Всесвітній день боротьби з ВІЛ/СНІДом (1 
грудня) проведення соціальних уроків на тему „Заради життя”. 

Відділ освіти райдержадміністрації,  
центральна районна лікарня                 
Києво-Святошинського району, 
служба у справах дітей 
райдержадміністрації,  
районний центр соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді, 
відділ у справах сім’ї, молоді та спорту 
райдержадміністрації, 
 
ІV квартал 2012 року. 
 

6.13. Проводити систематичний моніторинг ефективності діяльності 
закладів культури району з метою створення рівних умов для доступу кожної 
дитини до послуг закладів соціально-культурної сфери. 

 
Відділ культури і туризму, 
райдержадміністрації. 
 
Протягом року. 
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6.14. Забезпечити поповнення фондів публічних бібліотек, в тому числі і 
у сільській місцевості, дитячими друкованими виданнями. 

 
Відділ культури і туризму, 
райдержадміністрації. 

 
Протягом року. 

 
6.15. Активізувати роботу в районі з виявлення осіб, які залучають дітей 

до жебракування, бродяжництва, пияцтва, злочинної діяльності шляхом 
підвищення ефективності проведення рейдів по населених пунктах району та 
забезпечити притягнення винних осіб до відповідальності. 
 

Служба у справах дітей 
райдержадміністрації,  
відділення кримінальної міліції у 
справах дітей Києво-Святошинського 
РВ ГУ МВС України в Київській 
області, 
районний центр соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді, 
відділ у справах сім’ї, молоді та спорту 
райдержадміністрації, 
органи місцевого самоврядування.  
 
Щоквартально. 
 
 

6.16. Залучати до реалізації соціальних проектів благодійні міжнародні 
молодіжні організації з метою поширення досвіду взаємодопомоги батькам 
дітей-інвалідів та надання психологічної взаємопідтримки за принципом 
„батьки для батьків”. 

Районний центр соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді,  
відділ у справах сім’ї, молоді та спорту 
райдержадміністрації, 
служба у справах дітей 
райдержадміністрації,  
центральна районна лікарня                  
Києво-Святошинського району. 
 
Протягом року. 
 
 

6.17. Забезпечити функціонування правової громадської приймальні при 
районному управлінні юстиції для надання правової допомоги дітям-інвалідам 
та їх сім’ям. 

 
Районне управління юстиції,  
центральна районна лікарня                    
Києво-Святошинського району, 
районний центр соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді. 
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Протягом року. 
 

6.18. Організувати проведення педагогічних конференцій щодо 
узагальнення та запровадження кращого досвіду психолого-педагогічної 
діяльності з питань інклюзивної освіти дітей з особливими потребами. 

 
Відділ освіти райдержадміністрації,  
районний центр соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді, 
центральна районна лікарня                
Києво-Святошинського району 
 
Протягом року. 

 
6.19. Проводити разом із представниками професійних спілок та 

організацій роботодавців спільні перевірки щодо дотримання законодавства 
про працю дітей на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм 
власності. 

Служба у справах дітей 
райдержадміністрації,  
 
Щопівроку. 
 

6.20. Забезпечити надання психологічних послуг у межах навчального 
закладу дітям, які залучалися до найгірших форм дитячої праці. 

 
Відділ освіти райдержадміністрації, 
відділ у справах сім’ї, молоді та спорту,  
служба у справах дітей 
райдержадміністрації,  
районний центр соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді. 
 
Протягом року. 
 

6.21. Запровадити проведення для батьків та дітей у загальноосвітніх 
навчальних закладах семінарів, засідань за круглим столом, тематичних 
батьківських зборів з питань профілактики жорстокого поводження з дітьми. 

 
Відділ освіти райдержадміністрації, 
відділ у справах сім’ї, молоді та спорту 
райдержадміністрації,  
служба у справах дітей 
райдержадміністрації,  
районний центр соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді. 
 
Протягом року. 
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6.22. Підвищити рівень обізнаності дітей шкільного віку з правових 
питань шляхом проведення відповідних виховних заходів та тижнів правових 
знань у загальноосвітніх навчальних закладах. 

 
 

Відділ освіти райдержадміністрації,  
служба у справах дітей 
райдержадміністрації,  
районний центр соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді. 
 
Протягом року 
 

6.23. Забезпечити соціальне супроводження дітей, які відбували 
покарання у спеціальних виховних установах та звільнилися з місць 
позбавлення волі. 

Районний центр соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді.  
 
Протягом року. 

 
8. Забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, та осіб з їх числа 
 
8.1. Формувати районний житловий фонд соціального призначення, для 

передачі у користування дітям-сиротам, дітям, позбавленим, батьківського 
піклування, віком від 16 років, особам з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених, 
батьківського піклування, у розмірі 5 відсотків від загального житлового фонду 
комунальної власності, але не менше однієї квартири чи садиби щорічно. 

 
Органи місцевого самоврядування. 

  
 З 01 червня 2012 року 
 
8.2. Забезпечувати формування районного житлового фонду соціального 

призначення шляхами, визначеними ст. 5 Закону України «Про житловий фонд 
соціального призначення», зокрема: 

1) будівництва нового житла; 
2) реконструкції існуючих жилих будинків, а також переобладнання 

нежилих будинків у жилі; 
3) отримання житла, переданого в дар юридичними та фізичними 

особами, міжнародними, національними громадськими організаціями; 
4) передачі в комунальну власність житла, вилученого на підставі 

судових рішень або визнаного в установленого законом порядку безхазяйним 
або відмерлим; 

5) передачі забудовниками місцевим радам частки жилої площі в 
новозбудованих будинках, на підставах, передбачених законодавством; 

6) передачі з державної в комунальну власність соціального житла, 
побудованого за  рахунок коштів державного бюджету; 

7) використання на договірних засадах приватного житлового фонду; 
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8) набуття права власності на житло на інших підставах, не заборонених 
законодавством. 

 Органи місцевого самоврядування. 
 
 З 01 червня 2012 року 
 
8.3. Здійснювати постійний особистий контроль щодо шляхів та обсягів 

формування житлового фонду соціального призначення для передачі у 
користування дітям-сиротам, дітям, позбавленим, батьківського піклування, 
віком від 16 років, особам з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених, батьківського 
піклування та цільового його використання. 

 
Органи місцевого самоврядування. 
 
З 01 червня 2012 року 

 
8.4. Забезпечувати збереження житлового фонду соціального призначення 

для дітей-сиріт, дітей, позбавлених, батьківського піклування, осіб з їх числа, 
належне обслуговування та ремонт, упорядкування та утримання соціального 
житла та прибудинкових територій, газо, водо, електропостачання та 
водовідведення, надання інших житлових та комунальних послуг. 

 
Органи місцевого самоврядування.  
 

 Постійно 
 
8.5. Передбачати в місцевих бюджетах кошти на забезпечення управління 

житловим фондом соціального призначення, ремонт та модернізацію, 
меблювання та технічне оснащення соціального житла для дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених, батьківського піклування, особам з їх числа. 

 
Органи місцевого самоврядування. 
 
Щороку 

 
8.6. Організувати проведення травневих зустрічей голови 

райдержадміністрації та заступника голови райдержадміністрації, керівників 
органів місцевого самоврядування з дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими 
батьківського піклування, особами з їх числа, термін влаштування до закладів 
чи сімейних форм яких закінчується у поточному році та житло у яких відсутнє, 
з метою формування обсягів та термінів забезпечення таких осіб соціальним 
житлом. 

Служба у справах дітей 
райдержадміністрації,  
районний центр соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді. 

 
 Щороку 

 
 
  


