
 

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
Про внесення змін 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 Законів України «Про місцеве самоврядування»,  

 «Про охорону дитинства», «Про Загальнодержавну програму «Національний план 
дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини” на період до 2016 року», «Про 
соціальні послуги”, «Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю”, «Про 
попередження насильства в сім'ї», «Про державну допомогу сім’ям з дітьми», «Про 
забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків”, «Про протидію торгівлі 
людьми», «Про оздоровлення та відпочинок дітей”, постанов Кабінету Міністрів 
України від 17 жовтня 2007 року № 1242 «Про затвердження Державної цільової 
соціальної програми реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування», від 15 травня 2013 року № 341 «Про 
затвердження Державної цільової соціальної програми підтримки сім'ї до 2016 року», 
враховуючи подання Києво-Святошинської районної державної адміністрації, з 
метою актуалізації заходів Програми та забезпечення оптимального функціонування 
цілісної системи підтримки дітей та сім`ї, Києво-Святошинська районна рада  

 
в и р і ш и л а : 

 
1. Внести зміни до районної Комплексної Програми подолання дитячої 

бездоглядності, підтримки сімей з дітьми та реформування інтернатних закладів для 
дітей «Назустріч дітям» на 2009-2017 роки, затвердженої рішенням Києво-
Святошинської районної ради від 10.11.2009 № 307-29-V (далі – Програма), шляхом 
викладення Програми у новій редакції, що додається. 

 
2. Визначити управління соціального захисту населення Києво-Святошинської 

районної державної адміністрації головним розпорядником коштів щодо 
фінансування заходів, передбачених Програмою. 

 
3. Структурним підрозділам Києво-Святошинської районної державної 

адміністрації, відповідальним за виконання Програми, органам місцевого 
самоврядування, територіальним органам центральних органів виконавчої влади у 
Києво-Святошинському районі забезпечити виконання Програми. 
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4. Управлінню фінансів Києво-Святошинської районної державної 
адміністрації,  органам місцевого самоврядування здійснювати фінансування видатків 
на виконання заходів Програми за рахунок загальних асигнувань, затверджених 
відповідними виконавцями на відповідний бюджетний період. 

 
5. Службі у справах дітей та сім'ї Києво-Святошинської районної державної 

адміністрації здійснювати координацію робіт щодо виконання Програми та 
щоквартально до 15 числа місяця наступного за звітним періодом інформувати про 
хід її реалізації Києво-Святошинську районну раду та за рік до 15 лютого року, 
наступного за звітним. 

 
6. Контроль за виконанням 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.).  
 
 
 
 

                  Головуючий                                    М.І. Глушко 
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І. Паспорт Програми 
 
 

1. Ініціатор розроблення програми Служба у справах дітей та сім'ї Києво- 
Святошинської районної державної 
адміністрації 

2. Дата, номер і назва розпорядчого 
документа органу виконавчої 
влади про розроблення програми 
 

 

3. Розробник програми Служба у справах дітей та сім'ї Києво-
Святошинської районної державної 
адміністрації 

4. Співрозробники програми - 

5. Відповідальний виконавець 
програми 

Служба у справах дітей та сім'ї Києво- 
Святошинської районної  державної 
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територіальні органи центральних 
органів виконавчої влади у Києво-
Святошинському районі,  громадські 
організації 
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ресурсів, необхідних для 
реалізації програми, всього  

- 
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ІI. Загальна частина 

 
Дитинство - найважливіший, самобутній і неповторний період у 

становленні особистості. Саме в дитячі роки людина потребує найбільшої 
уваги та захисту. Від ставлення до дітей, розуміння їхніх проблем, інтересів 
та потреб, стану охорони дитинства залежить не тільки доля кожної 
конкретної дитини, а й розвиток суспільства в цілому. 

В той же час, зазначене питання нерозривно пов’язане з питанням 
державної підтримки сім'ї, оскільки вчасне реагування на потреби сім'ї, 
включаючи адміністративний вплив на батьків, формування навичок 
відповідального батьківства у молоді є однією з передумов для запобігання 
соціальному сирітству, забезпечення безпечного сімейного середовища для 
дитини, дотримання державних гарантій і конституційних прав дітей.  

На сучасному етапі розвитку українського суспільства надання якісних 
соціальних послуг дітям та сім’ям, посилення їх соціально-правового захисту 
є одним з пріоритетних напрямків здійснення державної соціальної політики.  

Упродовж останніх років відбувається поступова оптимізація всієї 
системи соціально-правового захисту сімей та дітей, метою якої є 
підвищення рівня ефективності діяльності органів державної влади, 
підприємств, установ та організацій, що дотичні до вирішення їх проблем, 
створення для дітей середовища, в якому гідний розвиток і захист 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. 

Києво-Святошинською районною  державною адміністрацією,  
органами місцевого самоврядування проводиться цілеспрямована робота 
щодо підтримки сімей, захисту прав дітей, попередження бездоглядності 
дітей, активізації процесу національного усиновлення, розвитку сімейних 
форм влаштування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування. 

З метою модернізації системи підтримки дітей та сімей в Києво-
Святошинському районі розпорядженням голови Києво-Святошинської 
районної державної адміністрації   від 29.12.2012 № 3765 „Про 
упорядкування структури та граничної чисельності структурних підрозділів 
Києво-Святошинської районної державної адміністрації” службі у справах 
дітей Києво-Святошинської районної державної адміністрації передано 
функції щодо забезпечення реалізації державної політики з питань сім'ї, у 
тому числі соціальної підтримки сімей з дітьми, сімей, які перебувають у 
складних життєвих обставинах, попередження насильства в сім'ї, 
оздоровлення та відпочинку дітей, забезпечення рівних прав і можливостей 
чоловіків та жінок, протидії торгівлі людьми та демографічного розвитку.  

У зв’язку зі зміною пріоритетів державної політики зі здійснення 
заходів щодо матеріальної підтримки сім'ї, що має наслідком подальший 
розвиток державної допомоги, яка не мотивує людину до самостійного 
розв’язання проблеми у власній сім'ї, на стимулювання саморозвитку та 
самозабезпечення сім'ї, надання адресної соціальної допомоги, поєднання 
зусиль місцевих органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, 
громадських об’єднань виникла необхідність розробки нових підходів до 
вирішення зазначених питань. Зокрема, розробку заходів, спрямованих на 
трансформацію ставлення громадян до створення та функціонування сім'ї, 
посилення відповідальності кожного з батьків за вихованням дітей, 
запровадження ефективного механізму взаємодії та соціального партнерства 
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сім'ї, громадськості та держави, а у випадку втрати дитиною піклування 
батьків підтримка та забезпечення її конституційних прав та законних 
інтересів. 

З цією метою службою у справах дітей та сім'ї Києво-Святошинської 
районної  державної адміністрації розроблено відповідну районну 
комплексну програму підтримки сім'ї та забезпечення прав дітей „Назустріч 
дітям” до 2017 року. 

Програма визначає мету, основні завдання та заходи, спрямовані на 
створення умов для забезпечення належного соціального захисту дітей та 
сімей, утвердження в суспільстві сімейних цінностей, виховання 
відповідального батьківства. 

Правовою основою розроблення та реалізації Програми є Конституція 
України, Конвенція про права дитини, Сімейний Кодекс України, Цивільний 
Кодекс України, Закони України „Про охорону дитинства”, „Про 
Загальнодержавну програму „Національний план дій щодо реалізації 
Конвенції ООН про права дитини” на період до 2016 року”, „Про соціальні 
послуги”, „Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю”, „Про 
попередження насильства в сім'ї”, „Про державну допомогу сім’ям з дітьми”, 
„Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків”, „Про 
протидію торгівлі людьми”, „Про оздоровлення та відпочинок дітей”, 
Національна стратегія профілактики соціального сирітства на період до 2020 
року, затверджена Указом Президента України від 22 жовтня 2012 року № 
609/2012, Стратегія демографічного розвитку в період до 2015, затверджена 
постановою Кабінету Міністрів України від 24 червня 2006 року № 879, 
Державна цільова соціальна програма реформування системи закладів для 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, затверджена 
постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2007 року № 1242, 
Державна цільова соціальна програма підтримки сім'ї до 2016 року, 
затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 15 травня 2013 року 
№ 341, План заходів щодо реалізації Стратегії захисту та інтеграції в 
українське суспільство ромської національної меншини на період до 2020 
року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11 
вересня 2013 року № 701-р, Державна програма забезпечення рівних прав та 
можливостей жінок і чоловіків на період до 2016 року, затверджена 
постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2013 року № 717.  

Беручи до уваги вищевикладене, посадові особи, на яких покладено 
обов’язки реалізації державної політики щодо дітей та сімей, в терміновому 
порядку, повинні сформувати нові підходи для забезпечення рівних 
фінансових, організаційних та кадрових можливостей  до кардинальних змін 
у системі захисту прав дітей та підтримки сім'ї  щодо формування сімейного 
благополуччя в кожній територіальній громаді, виховання дітей, які 
залишились без піклування батьків, за принципом родинності, а відтак, 
збереження дії первинних механізмів саморегуляції важливих суспільних 
процесів.  

 
III. Мета і пріоритети Програми 

 
Метою програми є підтримка сім'ї, попередження насильства в сім’ї, 

забезпечення конституційних прав і законних інтересів дітей, оздоровлення 
та відпочинок дітей, протидії торгівлі людьми, забезпечення рівних прав та 
можливостей жінок та чоловіків, сприяння демографічному розвитку. 

Пріоритетними напрямками в реалізації заходів Програми визначено: 



 6 
- підвищення рівня соціального захисту сімей, в тому числі сімей з 

дітьми, та дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки; 
- створення належних умов для реалізації права кожної дитини на 

виховання в сім'ї або в оточенні максимально наближеному до сімейного; 
- забезпечення якості і доступності надання соціальних послуг 

дітям та сім’ям, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки; 
- зосередження зусиль громадських, релігійних організацій та 

координація їх діяльності щодо якості та спектру надання соціальних послуг 
дітям-сиротам, дітям позбавленим батьківського піклування та сім’ям, які 
потребують особливої соціальної уваги та підтримки. 

У ході виконання Програми передбачається: 
1. Створити умови для утвердження в суспільстві сімейних 

цінностей, виховання відповідального батьківства, запобігання сімейному 
неблагополуччю, насильству в сім'ї та соціальному сирітству, безпечного 
оздоровлення та змістовного відпочинку дітей. 

2. Забезпечити комплексну підтримку сімей та дітей, які 
потребують особливої соціальної уваги та підтримки. 

3. Всебічне забезпечення Конституційних прав та законних 
інтересів дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей, 
які залишились без піклування батьків. 

4. Здійснити заходи для побудови цілісної системи протидії торгівлі 
людьми, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, 
сприяння демографічному розвитку. 

 
IV. Очікувані результати 

 
4.1. Утвердження в суспільстві сімейних цінностей, виховання 

відповідального батьківства, запобігання сімейному неблагополуччю, 
насильству в сім'ї та соціальному сирітству, забезпечення безпечного 
оздоровлення та змістовного відпочинку дітей. 

Показники досягнення: 
- інформаційними заходами з питань утвердження в суспільстві 

сімейних цінностей, виховання відповідального батьківства, запобігання 
сімейному неблагополуччю та соціальному сирітству охоплено 50 % 
населення району; 

- жодна дитина не вилучена з сім'ї без надання комплексу наявних 
соціальних послуг у громаді; 

- забезпечення доступності до необхідних соціальних послуг дітей та 
сімей з дітьми,  в тому числі осіб з особливими потребами, незалежно від їх 
статусу та потреб складає не менше 70%; 

- забезпечення 90 % кількості працездатних дітей та молоді робочими 
місцями та /чи професійним навчанням; 

- зменшення рівня злочинності та інших негативних проявів; 
- збільшення кількості дітей, та сімей охоплених регіональними 

заходами державної політики з питань дітей, порівняно з минулим роком,           
на 5 %; 

- підвищення якості оздоровлення дітей. 
4.2. Забезпечення комплексної підтримки сімей та дітей, які 

потребують особливої соціальної уваги та підтримки. 
Показники досягнення: 
- 90% сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, 

перебувають під соціальним супроводом; 
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- 20% дітей вилучених з сімей в складних життєвих обставинах 

повернуто в біологічні сім’ї або сім’ї родичів; 
- зменшення кількості дітей, які вилучені з сім’ї в результаті 

загрозливих умов життю або здоров’ю дитини, не менше ніж на 1%, 
порівняно з минулим роком. 

4.3. Забезпечення конституційних прав та законних інтересів дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей, які 
залишились без піклування батьків. 

Показники досягнення: 
- 90% дітей, які залишилися без батьківського піклування влаштовані у 

сімейні форми виховання у відповідній адміністративно-територіальній 
одиниці; 

- збережено право на житло 100% дітей-сиріт, дітей, позбавлених 
батьківського піклування; 

- житлом забезпечено 100% дітей-сиріт, дітей, позбавлених 
батьківського піклування та осіб з їх числа, в яких право на житло відсутнє; 

- щорічне зростання не менше ніж на 1% кількості дітей-сиріт, дітей 
позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа, що навчається або 
працевлаштовані; 

- забезпечення потреб всіх дітей сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування здійснюється місцевими органами виконавчої 
влади та місцевого самоврядування за походженням дитини за принципом 
„гроші ходять за дитиною”; 

- відсоток дітей, охоплених заходами, до кількості дітей, що 
знаходяться на обліку служби у справах дітей та сім`ї, 90 %. 

4.4. Побудова цілісної системи протидії торгівлі людьми, забезпечення 
рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, сприяння демографічному 
розвитку. 

Показники досягнення: 
- заходами щодо виховання і пропаганди серед населення України 

культури гендерної рівності охоплено не менше ніж 60% населення району; 
- забезпечено рівну участь жінок і чоловіків у прийнятті суспільно 

важливих рішень; 
- на керівних посадах в органах державної влади та місцевого 

самоврядування перебуває не менше 47% жінок; 
- заходами з протидії торгівлі людьми охоплено не менше ніж 60% 

населення району; 
- 100% осіб постраждалих від торгівлі людьми надано державну 

допомогу та забезпечено комплексом соціальних послуг; 
- щорічне збільшення кількості дитячого населення на 1% у порівнянні 

з попереднім роком. 
Очікується, що спрямування і координація діяльності місцевих органів 

виконавчої влади області та місцевого самоврядування щодо підтримки сім'ї, 
попередження насильства в сім’ї, забезпечення конституційних прав і 
законних інтересів дітей, оздоровлення та відпочинку дітей, протидії торгівлі 
людьми, забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків, 
сприяння демографічному розвитку дозволить вивести систему соціальних 
орієнтирів на більш новий конкурентоздатний рівень. 
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V. Термін дії Програми 

 
Заходи Програми передбачають поетапне вдосконалення в районі 

системи підтримки сім'ї, попередження насильства в сім’ї, забезпечення 
конституційних прав і законних інтересів дітей, оздоровлення та відпочинку 
дітей, протидії торгівлі людьми, забезпечення рівних прав та можливостей 
жінок та чоловіків, сприяння демографічному розвитку, підвищення рівня 
ефективності діяльності місцевих органів державної влади, підприємств, 
установ та організацій, що дотичні до вирішення зазначених проблем до 2017 
року включно. 

VI. Механізм реалізації Програми 
 

Реалізація Програми буде відбуватись у суворій відповідності з 
принципами: 

- посилення відповідальності кожного з батьків за вихованням дітей; 
- недопущення вилучення дитини з родини без  відповідних підстав; 
- родинного походження при влаштуванні дітей;  
- збереження контактів дитини з біологічною родиною, родинним 

оточенням у тому разі, коли це не шкодить її інтересам; 
- переміщення дитини із закладу в заклад лише на основі оцінки 

потреб дитини та індивідуального плану її розвитку в інтересах дитини; 
- пріоритету дій щодо усунення причин, що спонукають направлення 

дітей до інтернатних установ, та щодо розвитку сімейних форм виховання 
дітей-сиріт, соціалізації та адаптації випускників інтернатних закладів.  

- рівності прав жінок та чоловіків; 
- профілактики насильства в сім'ї; 
- запобігання торгівлі людьми; 
- сприяння демографічному розвитку. 

 
VIІ. Фінансове забезпечення Програми 

 
Програма реалізується в межах загального обсягу видатків, виділених в 

районному бюджеті та місцевих бюджетах на відповідні роки, а також за 
рахунок залучення позабюджетних коштів інвесторів, меценатів, 
громадських фондів, інших юридичних та фізичних осіб, що не суперечить 
чинному законодавству України згідно з додатком 1 до Програми. Головним 
розпорядником виділених коштів є служба у справах дітей та сім’ї Києво-
Святошинської районної державної адміністрації.  

 
 
VIІI. Реалізація, координація та контроль за ходом виконання Програми 

 
Реалізація, координація та контроль за ходом виконання Програми 

покладаються на службу у справах дітей та сім'ї Києво-Святошинської 
райдержадміністрації. 

Заходи Програми також реалізуються структурними підрозділами 
райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, іншими 
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підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми 
власності. 

Виконавці Програми інформують службу у справах дітей та сім'ї 
райдержадміністрації про стан виконання заходів, визначених даною 
Програмою, щороку до 15 січня року наступного за звітним. 
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IX. Заходи з реалізації Програми 
 
1. Утвердження в суспільстві сімейних цінностей, виховання 

відповідального батьківства, запобігання сімейному неблагополуччю, 
насильству в сім'ї та соціальному сирітству, забезпечення безпечного та 
змістовного оздоровлення і відпочинку дітей. 

 
1.1. Забезпечити проведення засідань за круглим столом, брифінгів, 

семінарів, інших заходів, спрямованих на реалізацію Програми, збереження 
та популяризацію національних культурних сімейних традицій і цінностей, 
підвищення престижу багатодітних сімей тощо. 

 
Служба у справах дітей та сім'ї 
райдержадміністрації, структурні 
підрозділи райдержадміністрації, 
Києво-Святошинський районний 
центр соціальних служб для сім`ї, 
дітей та молоді, Києво-
Святошинська центральна районна 
лікарня, Києво-Святошинський РВ 
ГУ МВС України у Київській 
області, органи місцевого 
самоврядування, громадські 
організації 
 
Постійно. 

 
1.2. Забезпечити проведення районних тематичних семінарів з питань 

підтримки сім’ї та соціального захисту багатодітних сімей. 
                                                            
Служба у справах дітей та сім'ї 
райдержадміністрації, структурні 
підрозділи райдержадміністрації, 
Києво-Святошинський районний 
центр соціальних служб для сім`ї, 
дітей та молоді, Києво-
Святошинська центральна районна 
лікарня, органи місцевого 
самоврядування, громадські 
організації 
 
Щорічно. 

 
1.3. Забезпечити через засоби масової інформації пропаганду сімейних 

цінностей та свідомого ставлення батьків до виконання сімейних обов'язків. 
 

Служба у справах дітей та сім'ї 
райдержадміністрації, структурні 
підрозділи райдержадміністрації, 
Києво-Святошинський районний 
центр соціальних служб для сім`ї, 
дітей та молоді, Києво-
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Святошинська центральна районна 
лікарня, Києво-Святошинський РВ 
ГУ МВС України у Київській 
області, органи місцевого 
самоврядування, громадські 
організації 
 
Постійно. 

 
1.4. Забезпечити впровадження в районі програми підготовки молоді до 

подружнього життя та відповідального батьківства, роботу сімейних клубів 
та груп взаємопідтримки. 

 
Служба у справах дітей та сім'ї 
райдержадміністрації, Києво-
Святошинський районний центр 
соціальних служб для сім'ї, дітей та 
молоді 
 
Постійно. 
 

1.5. Проводити інформаційно-просвітницькі заходи та роз’яснювальну 
роботу структурними підрозділами райдержадміністрації, органами 
місцевого самоврядування з питань підвищення правової культури населення 
та поінформованості про проблеми насильства в сім’ї, формування 
свідомості громадян щодо негативного ставлення до насильства. 

                                                            
Служба у справах дітей та сім'ї 
райдержадміністрації, структурні 
підрозділи райдержадміністрації, 
Києво-Святошинський районний 
центр соціальних служб для сім`ї, 
дітей та молоді, Києво-
Святошинська центральна районна 
лікарня, Києво-Святошинський РВ 
ГУ МВС України у Київській 
області, органи місцевого 
самоврядування, громадські 
організації 

 
Постійно. 
 

1.6. Забезпечувати координацію діяльності суб’єктів соціальної роботи  
органів місцевого самоврядування, а також громадських організацій, закладів 
та установ щодо попередження насильства в сім’ї та надання послуг членам 
сімей, в яких було вчинено насильство або існує реальна загроза його 
вчинення. 

 
Служба у справах дітей  
та сім'ї райдержадміністрації,  
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Києво-Святошинський районний 
центр соціальних служб для сім'ї, 
дітей та молоді, органи місцевого 
самоврядування 
Постійно.  
 

1.7. Забезпечити проведення навчання для спеціалістів органів опіки та 
піклування та закладів соціального захисту місцевих органів виконавчої 
влади щодо осіб, які постраждали від насильства в сім'ї та які вчинили 
насильство в сім'ї, а також з дітьми, які стали свідками насильства в сім'ї. 
 

 Служба у справах дітей  
 та сім'ї райдержадміністрації 

 
Постійно. 
 

1.8. Забезпечувати проведення профілактичних та корекційних заходів 
для осіб, які вчиняють насильство в сім’ї.  

Служба у справах дітей та сім'ї 
райдержадміністрації, структурні 
підрозділи райдержадміністрації, 
Києво-Святошинський районний 
центр соціальних служб для сім`ї, 
дітей та молоді, Києво-
Святошинська центральна районна 
лікарня, Києво-Святошинський РВ 
ГУ МВС України у Київській 
області, органи місцевого 
самоврядування, громадські 
організації 
 
Постійно. 

 
1.9. Вживати заходи щодо навчання та підвищення рівня професійності 

спеціалістів, які забезпечують проведення корекційної роботи з особами, які 
вчинили насильство в сім’ї або можуть його вчинити. 
 

Служба у справах дітей 
та сім'ї райдержадміністрації 
 
Постійно. 
 

1.10. Забезпечити у місцях компактного проживання осіб, які належать 
до ромської національної меншини, проведення профілактичної роботи, 
спрямованої на запобігання бездоглядності, безпритульності дітей, 
недопущення їх втягнення у злочинну та іншу протиправну діяльність, 
запобіганню насильства в сім'ї, наркоманії, тютюнопаління та алкоголізму. 

 
Служба у справах дітей та сім'ї 
райдержадміністрації, управління 
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освіти, молоді та спорту 
райдержадміністрації, Києво-
Святошинський РВ ГУ МВС 
України в Київській області,_ 
Києво-Святошинський районний 
центр соціальних служб для сім'ї, 
дітей та молоді, органи місцевого 
самоврядування 
 
Постійно. 
 

1.11. З метою підвищення правової культури дітей, розвитку їх 
мистецьких та спортивних здібностей, проводити в районі: 

- святкування Дня захисту дітей; 
- святкування Дня усиновлення; 
- відзначення Дня спільних дій в інтересах дітей; 
- фестиваль обдарованих дітей «Святошин»”; 
- фестиваль соціальної реклами «Молодь обирає здоров`я»; 
- благодійну акцію „З любов’ю до дітей”; 
- гру брей-ринг „Підліток і право”; 
- шахово-шашковий турнір „Граємо в шахи разом”; 
- заходи до дня Святого Миколая; 
- відзначення новорічних та різдвяних свят; 
- надавати шефську допомогу неповнолітнім, які відбувають покарання 

в закладах пенітенціарної системи та закладах освіти соціальної реабілітації. 
 
Служба у справах дітей та сім'ї 
райдержадміністрації, структурні 
підрозділи райдержадміністрації, 
органи місцевого самоврядування 
 
Постійно. 

 
1.12. З метою підвищення правової культури сімей, підтримки 

національних сімейних традицій, формування  відповідального батьківства та 
материнства, а також популяризації позитивного досвіду сімейних форм 
виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 
проводити в районі освітньо-виховні, культурологічні, інформаційні, 
науково-методичні заходи з нагоди: 

- Міжнародного жіночого дня; 
- Всесвітнього дня батька; 
- Дня сім’ї; 
- Дня родини; 
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- Дня матері; 
- Дня розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт; 
- свята „Нас багато у мами й тата”; 
- „Кожній дитині – родину” та інші. 

Служба у справах дітей та сім'ї 
райдержадміністрації, структурні 
підрозділи райдержадміністрації, 
органи місцевого самоврядування 
 
Постійно. 

 
1.13. Забезпечувати ведення єдиної бази даних багатодітних сімей. 
 

Служба у справах дітей та сім'ї  
райдержадміністрації 
 
Постійно. 
 

1.14. Вживати заходів для покращення житлових умов сімей, в яких 
народилася трійня, виховується п'ять і більше неповнолітніх дітей. 

 
Служба у справах дітей та сім'ї 
райдержадміністрації, органи 
місцевого самоврядування 
 
Постійно. 
 

1.15. Забезпечити соціальний супровід сімей, в які реінтегровані діти з 
інтернатних закладів. 

Києво-Святошинський районний 
центр соціальних служб для сім'ї, 
дітей та молоді  
  
Постійно. 

 
1.16. Забезпечити розробку та впровадження системи підготовки 

випускників інтернатних закладів до самостійного життя та постінтернатної 
адаптації, шляхом введення курсу у варіативній частині навчальних планів 
закладів. 

 
Управління освіти, молоді та 
спорту райдержадміністрації, 
Києво-Святошинський районний 
центр соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді. 
 
Постійно. 
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1.17. Проводити оцінку потреб випускників інтернатних закладів 

обласної та комунальної форми власності та на їх основі надавати 
рекомендації органам опіки та піклування щодо зміни форми влаштування 
або подальшого влаштування дитини. 

 
Управління освіти, молоді та 
спорту райдержадміністрації, 
служба  у справах дітей та сім`ї 
райдержадміністрації, Києво-
Святошинський районний центр 
соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді, органи місцевого 
самоврядування 
 

1.18. Проводити інформаційно-просвітницьку роботу серед дітей 
середнього та старшого шкільного віку, спрямовану на підготовку до 
сімейного життя і формування навичок відповідального батьківства. 

                                                                        
Управління освіти, молоді та 
спорту райдержадміністрації, 
служба  у справах дітей та сім`ї 
райдержадміністрації, Києво-
Святошинський районний центр 
соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді 

 
Постійно. 
 

1.19. Проводити семінари-тренінги для дітей з метою формування 
життєвих навичок безпечної поведінки щодо профілактики ВІЛ/СНІД, інших 
соціально небезпечних хвороб та формування здорового способу життя. 

 
Служба у справах дітей та сім'ї 
райдержадміністрації, управління 
освіти, молоді та спорту 
райдержадміністрації, Києво-
Святошинський районний центр 
соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді, громадські організації 
 
Постійно. 
 

1.20. Забезпечувати функціонування єдиної системи діяльності органів 
місцевого самоврядування району щодо забезпечення прав дітей та 
підтримки сім'ї. 

 
Служба у справах дітей та сім'ї 
райдержадміністрації 
 
Щороку. 
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1.21. Забезпечити взаємодію структурних підрозділів райдерж-

адміністрації,  органів місцевого самоврядування, до компетенції яких 
належить вирішення проблемних питань сімей та дітей, а також громадських 
та благодійних організацій, шляхом проведення засідань координаційної 
ради з питань охорони дитинства та підтримки сім'ї при Києво-
Святошинській районній державній адміністрації, спільних освітньо-
виховних, культурологічних, інформаційних, науково-методичних заходів, 
засідань інших дорадчих органів. 

 
Служба у справах дітей та сім'ї 
райдержадміністрації,  структурні 
підрозділи райдержадміністрації 
 
Постійно. 

 
1.22. Забезпечити діяльність щодо підготовки працівників соціальної 

сфери, прийомних батьків, батьків-вихователів, опікунів, піклувальників, 
усиновителів, а також кандидатів в прийомні батьки, батьки-вихователі, 
опікуни, піклувальники, усиновителі, здійснення інформаційно-освітніх 
заходів для дітей.  
 Служба у справах дітей та сім'ї   

райдержадміністрації, Києво-
Святошинський районний центр 
соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді 

  
Постійно. 

 
1.23. Створювати, за потреби, групи цілодобового перебування дітей 

при дошкільних навчальних закладах. 
Управління освіти,  молоді та 
спорту райдержадміністрації, 
органи місцевого самоврядування 
  
Постійно. 
 

1.24. Проводити щорічний моніторинг реалізації цієї Програми, а також 
аналіз соціального становища сімей з дітьми у районі для визначення 
проблем та формування пакету необхідних соціальних послуг. 

 
Служба у справах дітей та сім'ї 
райдержадміністрації, Києво-
Святошинський районний центр 
соціальних служб для сім`ї, дітей та 
молоді, органи місцевого 
самоврядування 
 
Щороку до 01 квітня. 
 

1.25. Забезпечувати підготовку та діяльність інформаційно-освітніх 
груп, залучаючи до них студентів вищих навчальних закладів, представників 
громадських та благодійних організацій, волонтерів, спеціалістів для 
здійснення профілактичної роботи щодо попередження негативних проявів у 
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дитячому середовищі, закладах для дітей, місцях дозвілля, оздоровлення та 
відпочинку. Забезпечувати їх інформаційними матеріалами та обладнанням. 

 
Служба у справах дітей та сім'ї 
райдержадміністрації, Києво-
Святошинський районний центр 
соціальних служб для сім`ї, дітей та 
молоді  
 
Постійно. 
 

1.26. Забезпечити функціонування консультаційних пунктів центрів 
соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді при всіх пологових стаціонарах, 
жіночих консультаціях, дитячому відділенні Києво-Святошинської 
центральної районної лікарні. 

 
Києво-Святошинський районний   
центр соціальних служб для сім`ї, 
дітей та молоді   
 
Постійно. 
 

1.27. Забезпечити проведення моніторингу дотримання прав і свобод 
дітей та підтримки сім'ї. 

 
Служба у справах дітей та сім'ї 
райдержадміністрації, органи 
місцевого самоврядування 
 
Щороку. 

 
1.28. Забезпечити інформування органів  місцевого самоврядування, 

громадськості, в тому числі через засоби масової інформації та інтернет, з 
питань соціального захисту дітей, подолання дитячої безпритульності і 
бездоглядності, підтримки сім'ї, розвитку сімейних форм виховання дітей-
сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, популяризації 
національного усиновлення, привернення уваги населення до цих проблем, а 
також залучення громадськості до їх розв’язання. 

Служба у справах дітей та сім'ї 
райдержадміністрації, засоби 
масової інформації, органи 
місцевого самоврядування 
 
Постійно. 
 

1.29. Запровадити в загальноосвітніх навчальних закладах та 
спеціальних установах для дітей району у Всеукраїнський день боротьби з 
ВІЛ/СНІДом проведення соціальних уроків на тему «Захисти себе від ВІЛ».  
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Управління освіти, молоді та 
спорту райдержадміністрації, 
служба у справах дітей та сім'ї 
райдержадміністрації, Києво-
Святошинський районний центр 
соціальних служб для сім`ї, дітей та 
молоді 
 
Постійно. 
 

1.30. 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, національностей 
та релігій райдержадміністрації, 
органи місцевого самоврядування 
 
Постійно. 
 

1.31. Забезпечити поповнення фондів публічних бібліотек, в тому числі 
і у сільській місцевості, дитячими друкованими виданнями. 

 
Відділ культури, національностей 
та релігій райдержадміністрації, 
органи місцевого самоврядування 
 
Постійно. 

 
1.32. Активізувати роботу в населених пунктах району  з виявлення 

осіб, які залучають дітей до жебракування, бродяжництва, пияцтва, 
злочинної діяльності, та притягнення їх до відповідальності, в порядку 
визначеному чинним законодавством. 
 

Служба у справах дітей та сім'ї 
райдержадміністрації, Києво-
Святошинський РВ ГУ МВС 
України в Київській області, органи 
місцевого самоврядування 
 
Постійно. 

 
1.33. Організовувати проведення оперативно-профілактичних заходів 

(рейдів) „Канікули”, „Діти вулиці”, „Вокзал”, з метою своєчасного виявлення 
бездоглядних та безпритульних дітей. 

 
Служба у справах дітей та сім'ї 
райдержадміністрації, структурні 
підрозділи райдержадміністрації, 
Києво-Святошинський районний 
центр соціальних служб для сім`ї та 
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молоді, органи місцевого 
самоврядування 
 
Постійно. 

 
1.34. Забезпечити проведення груп взаємопідтримки прийомних 

батьків прийомних сімей та батьків-вихователів дитячих будинків сімейного 
типу. 

 
Києво-Святошинський районний 
центр соціальних служб для сім`ї та 
молоді 

 
Постійно 
 

1.35. Забезпечити створення та функціонування правових консульта-
ційних пунктів (в тому числі і мобільних), громадських приймалень при 
Києво-Святошинському районному центрі соціальних служб сім`ї, дітей та 
молоді для надання консультацій з питань чинного законодавства у сфері 
захисту конституційних прав та законних інтересів дітей, підтримки сім'ї, 
протидії торгівлі людьми, попередження насильства в сім'ї, забезпечення 
рівних прав і можливостей жінок та чоловіків. 

                                                            
Києво-Святошинський районний 
центр соціальних служб для сім`ї та 
молоді, служба у справах дітей та 
сім'ї райдержадміністрації   
 
Постійно. 

 
1.36. Організувати проведення педагогічних конференцій щодо 

узагальнення та запровадження кращого досвіду психолого-педагогічної 
діяльності з питань інклюзивної освіти дітей з особливими потребами. 

 
Управління освіти, молоді та 
спорту райдержадміністрації 
 
Постійно. 

 
1.37. Проводити перевірки щодо дотримання законодавства про працю 

дітей на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми 
власності. 

Служба у справах дітей та сім'ї 
райдержадміністрації, управління 
соціального захисту населення 
райдержадміністрації 
 
Щокварталу 
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1.38. Проводити для педагогічних працівників, батьків та дітей у 
загальноосвітніх навчальних закладах семінари, засідання круглих столів, 
тематичних батьківських зборів з питань профілактики жорстокого 
поводження з дітьми. 

Управління освіти, молоді та 
спорту райдержадміністрації, 
служба у справах дітей та сім'ї 
райдержадміністрації, Києво-
Святошинський районний центр 
соціальних служб для сім`ї, дітей та 
молоді 

 
Протягом року. 
 

1.39. Підвищувати рівень обізнаності дітей шкільного віку з правових 
питань, шляхом проведення відповідних виховних заходів та правових 
тижнів у загальноосвітніх навчальних закладах. 

                                                            
Управління освіти, молоді та 
спорту райдержадміністрації, 
служба у справах дітей та сім'ї 
райдержадміністрації 

 
Постійно. 

 
1.40. Забезпечити проведення обов’язкового медичного 

профілактичного огляду дітей до 18 років у дитячих амбулаторно-
поліклінічних закладах за участю батьків. 

 
Києво-Святошинська центральна 
районна лікарня 
 
Протягом року. 
 

1.41. Вживати заходів щодо належної підготовки до оздоровлення та 
відпочинку дітей, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, 
бездоглядних та безпритульних дітей, дітей-інвалідів; дітей, які постраждали 
внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф; дітей з 
багатодітних і малозабезпечених сімей; дітей, батьки яких загинули від 
нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових 
обов'язків; дітей, які перебувають на диспансерному обліку; талановитих та 
обдарованих дітей-переможців міжнародних, всеукраїнських, обласних, 
міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад, 
відмінників навчання, лідерів дитячих громадських організацій; дитячих 
творчих колективів та спортивних команд. 

 
Служба у справах дітей та сім'ї 
райдержадміністрації, управління 
освіти, молоді та спорту 
райдержадміністрації, управління 
соціального захисту населення 
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райдержадміністрації, Києво-
Святошинська центральна  районна 
лікарня 
 
Постійно. 

 
1.42. Забезпечити надання послуг з оздоровлення та відпочинку для 

дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, як 
безоплатно, так і з частковою оплатою, яка сплачується за рахунок батьків 
(осіб, що їх замінюють), або інших джерел, не заборонених законодавством, 
та/або коштів Фонду соціального страхування у зв’язку з тимчасовою 
втратою працездатності. 

Служба у справах дітей та сім'ї 
райдержадміністрації, управління 
освіти, молоді та спорту 
райдержадміністрації, управління 
соціального захисту населення 
райдержадміністрації, Києво-
Святошинська районна центральна 
лікарня 

 
Постійно. 
 

1.43. Забезпечити у встановленому законом порядку, оздоровлення та 
відпочинок вихованців дитячих будинків сімейного типу та прийомних дітей 
з батьками-вихователями та прийомними батьками та їхніми власними 
дітьми. 

 
Служба у справах дітей та сім'ї 
райдержадміністрації, органи 
місцевого самоврядування 
  
Щороку. 
 

1.44. Забезпечити функціонування пришкільних таборів при 
навчальних закладах району  та проведення інших освітньо-реабілітаційних 
заходів для підлітків середнього та старшого віку. 

Служба у справах дітей та сім'ї 
райдержадміністрації, управління 
освіти, молоді та спорту 
райдержадміністрації, Києво-
Святошинський районний центр 
соціальних служб для  сім`ї, дітей 
та молоді 
 
Щороку. 

 
1.45. Забезпечити супровід груп дітей на оздоровлення та відпочинок 

під час їх перевезення до місць оздоровлення та відпочинку,  а також у 
зворотному напрямку з розрахунку: один супроводжуючий на 15 дітей та на 
кожну групу від 30 до 45 дітей додатково один медичний працівник. 

Служба у справах дітей та сім'ї 
райдержадміністрації, управління 
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освіти, молоді та спорту 
райдержадміністрації,  Києво-
Святошинський РВ ГУ МВС 
України в Київській області, органи 
місцевого самоврядування 
 

   Постійно. 
 

 1.46. Забезпечити участь у тематичних змінах державного підприємства 
Міжнародний дитячий центр „Артек”, державного підприємства України 
Український дитячий центр „Молода гвардія”, переможців міжнародних, 
всеукраїнських, обласних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, 
спартакіад, відмінників навчання, лідерів дитячих громадських організацій. 
 

Служба у справах дітей та сім’ї 
райдержадміністрації  
Постійно. 
 

1.47. Забезпечити транспортними послугами дітей, які направляються 
на оздоровлення та відпочинок до дитячого закладу оздоровлення та 
відпочинку та в зворотному напрямку.  

Служба у справах дітей та сім'ї 
райдержадміністрації, управління 
освіти, молоді та спорту 
райдержадміністрації, Києво-
Святошинський РВ ГУ МВС 
України в Київській області, органи 
місцевого самоврядування 

 
Постійно. 

 
1.48. Проводити районні наради, семінари і тренінги з питань 

підготовки до оздоровчої кампанії та підбиття підсумків її проведення.  
 

Служба у справах дітей та сім’ї 
райдержадміністрації 

 
Постійно. 
 

1.49. Проводити перевірки дитячих закладів оздоровлення та 
відпочинку, які беруть участь у державних закупівлях послуг (путівок) на 
оздоровлення та відпочинок дітей за державні кошти, на відповідність 
технічним вимогам до дитячих оздоровчих закладів, а також претендентів на 
участь у державних закупівлях послуг (путівок) на оздоровлення та 
відпочинок дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.  

 
Служба у справах дітей та сім’ї 
райдержадміністрації, управління 
освіти, молоді та спорту 
райдержадміністрації 

 
Постійно. 
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1.50. Проводити комплексні перевірки дитячих закладів оздоровлення 

та відпочинку в районі до початку оздоровчої кампанії та організації літнього 
оздоровлення та відпочинку дітей.  
                                                                       Служба у справах дітей та сім’ї  
                                                                       райдержадміністрації, управління  
                                                                       освіти, молоді та спорту  
                                                                       райдержадміністрації 
 

І– ІІ квартал щороку. 
 

1.51. Сприяти залученню підприємств, установ та організацій усіх 
форм власності, благодійних організацій та фондів щодо надання фінансової 
та матеріальної допомоги в організації літнього оздоровлення та відпочинку 
дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки. 

 
                                                                       Служба у справах дітей та сім’ї  
                                                                       райдержадміністрації, управління  
                                                                       освіти, молоді та спорту  
                                                                       райдержадміністрації,органи  
                                                                       місцевого самоврядування 
 

Постійно. 
 

1.52. Сприяти організації роботи наметових, скаутських, спортивних, та 
спортивно-туристичних таборів з метою охоплення активними формами 
відпочинку учнів дитячих юнацьких спортивних закладів, туристичних, 
пошукових і військово-патріотичних клубів, лідерів молодіжних та дитячих 
громадських організацій.  

                                                                                                                                       
                                                                       Служба у справах дітей та сім’ї  
                                                                       райдержадміністрації, управління  
                                                                       освіти, молоді та спорту  
                                                                       райдержадміністрації, органи  
                                                                       місцевого самоврядування 
 

Постійно. 
 

1.53. Здійснювати заходи щодо розширення мережі дитячих закладів 
відпочинку з денним перебуванням, праці і відпочинку, а також сприяти 
діяльності учнівських трудових об’єднань та молодіжних трудових загонів. 
                                                                                                                                     
                                                                       Служба у справах дітей та сім’ї  
                                                                       райдержадміністрації, управління  
                                                                       освіти, молоді та спорту  
                                                                       райдержадміністрації, органи  
                                                                       місцевого самоврядування 
 

Постійно. 
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1.54. Організовувати в дитячих закладах  відпочинку проведення 

тематичних заходів з метою творчого розвитку талановитих та обдарованих 
дітей. 
                                                                                                                                       
                                                                       Служба у справах дітей та сім’ї  
                                                                       райдержадміністрації, управління  
                                                                       освіти, молоді та спорту  
                                                                       райдержадміністрації, органи  
                                                                       місцевого самоврядування 
 

                                                             Постійно. 
 

1.55. Забезпечити залучення до роботи з дітьми у дитячих закладах  
відпочинку кваліфікованих медичних та педагогічних працівників.  

          
                                                                                                                                      
                                                                       Служба у справах дітей та сім’ї  
                                                                       райдержадміністрації, управління  
                                                                       освіти, молоді та спорту  
                                                                       райдержадміністрації, Києво- 
                                                                       Святошинська  центральна районна  
                                                                       лікарня 

 
Постійно. 
 

1.56. Вжити заходів щодо удосконалення виховної, культурно-масової 
та фізкультурно-спортивної роботи з дітьми під час літнього оздоровлення та 
відпочинку дітей. 
                                                                                                                                                                      
                                                                       Служба у справах дітей та сім’ї  
                                                                       райдержадміністрації, управління  
                                                                       освіти, молоді та спорту  
                                                                       райдержадміністрації 
 
                                                                       Постійно. 

 
1.57. Забезпечити підготовку організаційно-методичних матеріалів для 

дитячих закладів  відпочинку з питань організації змістовного дозвілля та 
відпочинку дітей. 
                                                                       Служба у справах дітей та сім’ї  
                                                                       райдержадміністрації, управління  
                                                                       освіти, молоді та спорту  
                                                                       райдержадміністрації 

 
Протягом 2014 року. 
 

1.58. Забезпечувати контроль за дотриманням вимог протипожежної 
безпеки, санітарно-епідеміологічного нагляду за підготовкою, відкриттям і 
функціонуванням пришкільних таборів  безпеки на водних об’єктах 
(оформлення паспорта пляжу з дотриманням вимог безпеки, проведення 
обстеження і очистки дна акваторії водного об’єкта, створення рятувальних 
постів та забезпечення рятувальними засобами, інформування 
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відпочиваючих щодо заходів безпеки на воді, проведення масово-
роз’яснювальної та профілактичної роботи) та підвищити відповідальність їх 
керівників, вихователів, обслуговуючого персоналу за охорону життя і 
здоров’я дітей. Вжити заходів щодо профілактики дитячого травматизму, 
безпечної поведінки на водних об’єктах та запобігання нещасним випадкам 
під час  відпочинку дітей. 
                                                                       Управління  освіти, молоді та  
                                                                       спорту райдержадміністрації,   
                                                                       Києво-Святошинська центральна  
                                                                       районна лікарня, служба у справах  
                                                                       дітей та сім’ї райдержадміністрації,  
                                                                       органи місцевого самоврядування  
 

  Постійно. 
 

1.59. Забезпечити проведення планових (позапланових) перевірок 
стану пожежної та техногенної безпеки дитячих закладів відпочинку, за 
результатами яких вживати відповідних заходів реагування. 

 
 Відділ з питань надзвичайних                                    
 ситуацій  та цивільної оборони  
 райдержадміністрації,  
 органи  місцевого самоврядування 
   
 ІІ – ІІІ квартал щороку. 

 
1.60. Вирішити питання з припинення діяльності торговельних об’єктів 

з реалізації спиртних напоїв та тютюнових виробів, розташованих у 
наближенні до закладів (установ)  відпочинку дітей і молоді, закладів освіти 
та позашкільної освіти всіх форм власності району з метою поліпшення 
організації літнього відпочинку дітей та вжиття невідкладних заходів щодо 
усунення причин і умов, що сприяють вчиненню злочинів та правопорушень 
серед дітей. 
 

Києво-Святошинський РВ ГУ МВС  
України у Київській області, органи  
місцевого самоврядування  
 
Постійно. 

 
1.61. Вживати заходів щодо забезпечення громадського порядку в 

місцях  відпочинку дітей району. 
 

Києво-Святошинський РВ ГУ МВС  
України у Київській області, органи  
місцевого самоврядування  
 
Постійно. 
 

1.62. Налагодити тісну взаємодію з органами внутрішніх справ з 
питань підбору персоналу з метою недопущення прийняття на роботу в 
дитячі заклади  відпочинку району осіб, які перебувають на обліку в органах 
внутрішніх справ. 
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Києво-Святошинський РВ ГУ МВС  

                                                           України у Київській області,  
                                                           управління освіти, молоді та спорту  
                                                           райдержадміністрації 
 

Постійно. 
 

1.63. Здійснювати санаторно-курортне оздоровлення дітей, хворих на 
цукровий діабет у дитячих закладах санаторного типу. 
 
                                                                      Києво-Святошинська центральна  
                                                                      районна лікарня, служба у  
                                                                      справах дітей та сім’ї  
                                                                      райдержадміністрації,  
                                                                      органи місцевого самоврядування  
 

 Протягом 2014 року. 
 

1.64. Забезпечити безкоштовне оздоровлення та відпочинок дітей з 
обмеженими фізичними можливостями та осіб, що їх супроводжують. 

                                                            
                                                                        Києво-Святошинська центральна  
                                                                        районна лікарня, служба у  
                                                                        справах дітей та сім’ї  
                                                                        райдержадміністрації,  
                                                                        органи місцевого самоврядування 

 
   Постійно. 
 

1.65. Не допускати отримання дитячими закладами  відпочинку 
харчової сировини і продукції без необхідної супровідної документації, 
сертифікатів відповідності, висновків санітарно-епідеміологічної експертизи. 

 
                                                          Управління освіти, молоді та спорту  
                                                           райдержадміністрації, Києво- 
                                                           Святошинська центральна  
                                                           районна лікарня 
   

Постійно. 
 

1.66. Організувати роботу освітньо-реабілітаційних та оборонно-
спортивних таборів для підлітків з різними формами девіантної поведінки, 
бездоглядних дітей схильних до правопорушень, дітей із сімей, які 
опинились у складних життєвих обставинах та дітей, які планують стати 
військовослужбовцями.   
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Служба у справах дітей та сім’ї 
райдержадміністрації 

 
Протягом 2015-17 років 
 

1.67. Забезпечити створення та функціонування районної телефонної 
лінії „Телефон довіри” для здійснення психологічного, юридичного та 
інформаційного консультування дітей та сімей, осіб, що постраждали від 
насильства в сім’ї, а також з питань протидії торгівлі людьми. 

 
Служба у справах дітей та сім'ї 
райдержадміністрації 
 
Постійно. 
 

1.68. Забезпечити ведення спеціальних рубрик в районних та місцевих 
засобах масової інформації для висвітлення заходів та результатів цієї 
Програми. 

Служба у справах дітей та сім'ї 
райдержадміністрації, засоби 
масової інформації, органи 
місцевого самоврядування 
 

                           Постійно. 
 

1.69. Сприяти професійній підготовці та перепідготовці дітей, які не 
мають професії з метою підвищення їх конкурентоспроможності та 
урахування потреб ринку праці.  

 
                                                            Управління освіти, молоді та спорту                                                   
                                                             райдержадміністрації, Києво- 
                                                             Святошинський районний                                                               
                                                             центр занятості, Києво- 
                                                             Святошинський районний центр  
                                                             соціальних служб для сім`ї, дітей та  
                                                             молоді, служба у справах дітей та  
                                                             сім'ї райдержадмістрації 
 

Постійно. 
 

1.70. Забезпечити налагодження співпраці з міжнародними 
організаціями з питань захисту прав дітей, підтримки сім'ї, попередження 
торгівлі людьми, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, 
сприяння демографічному розвитку. 

Служба у справах дітей та сім'ї 
райдержадміністрації 
 
Постійно. 
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2. Забезпечення комплексної підтримки сімей, які опинилися в 

складних життєвих обставинах 
 
2.1. Забезпечити раннє виявлення, облік та охоплення соціальними 

послугами сімей з дітьми (зокрема ромських сімей), які перебувають у 
складних життєвих обставинах. 

                                                              Києво-Святошинський районний  
                                                              центр соціальних служб для сім`ї,  
                                                              дітей та молоді, служба у справах  
                                                              дітей та сім'ї райдержадмістрації, 
                                                              органи місцевого самоврядування 
 

 Постійно. 
 

2.2. Забезпечити діяльність та підвищення кваліфікації у Києво-
Святошинському районному центрі соціальних служб для сім'ї, дітей та 
молоді фахівців із соціальної роботи для виявлення, оцінки потреб, надання 
соціальних послуг та здійснення соціального супроводу сімей з дітьми, які 
опинились у складних життєвих обставинах. 

                                                              Києво-Святошинський районний  
                                                              центр соціальних служб для сім`ї,  
                                                              дітей та молоді 

  
Постійно. 
 

2.3. Забезпечити надання адресної матеріальної та інших видів 
соціальної допомоги сім’ям з дітьми Києво-Святошинського району, які 
опинились у складних життєвих обставинах. 

Служба у справах дітей та сім'ї 
райдержадміністрації, органи 
місцевого самоврядування 
 
Постійно. 
 

2.4. Сприяти залученню до підприємницької діяльності молоді з числа 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які мають 
бажання та схильність, забезпечивши їх підготовку, стартові можливості, в 
тому числі фінансові, для започаткування бізнесу та його супровід на 
початковому етапі. 

 
 Районний центр занятості,   

                                                              Києво-Святошинський районний  
                                                              центр соціальних служб для сім`ї,  
                                                              дітей та молоді, управління освіти,  
                                                              молоді та спорту  
                                                              райдержадміністрації 

 
 Постійно. 
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2.5. Залучати дітей із сімей, в тому числі, які опинились у складних 

життєвих обставинах, до позаурочної, позашкільної роботи, участі у 
тематичних конкурсах, спортивних змаганнях, гуртках тощо. 

                                                             
                                                              Управління освіти, молоді та  
                                                              спорту   райдержадміністрації,  
                                                              служба у справах дітей та сім'ї  
                                                              райдержадміністрації, органи  
                                                              місцевого самоврядування 
 
                                                              Постійно. 

 
2.6. Запровадити медико-соціальний супровід сімей з дітьми першого 

року життя, які опинилися в складних життєвих обставинах. 
                      
                                                              Києво-Святошинська районна  
                                                              центральна лікарня,  Києво- 
                                                              Святошинський районний  
                                                              центр соціальних служб для сім`ї,  
                                                              дітей та молоді,  служба у  
                                                              справах дітей та сім'ї  
                                                              райдержадміністрації 

 
До 2017 року. 

 
2.7. Запровадити навчальні курси для батьків та молоді, групи 

взаємопідтримки, сімейні клуби, відеолекторії  з питань формування 
відповідального батьківства, усвідомленого ставлення до обов’язків щодо 
виховання та розвитку дітей, профілактики складних життєвих обставин. 

 
                                                              Києво-Святошинський районний  
                                                              центр соціальних служб для сім`ї,  
                                                              дітей та молоді,  служба у  
                                                              справах дітей та сім'ї  
                                                              райдержадміністрації 
 

Постійно. 
 

2.8. Формувати фонди житла соціального призначення, у визначеному 
законодавством порядку та використовувати його для запобігання 
безпритульності серед сімей з дітьми та подолання ними складних життєвих 
обставин внаслідок відсутності житла. 

 
                                                            Органи місцевого самоврядування 
 

Постійно. 
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3. Всебічне забезпечення конституційних прав та законних 

інтересів дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 
 

3.1. Забезпечити підтримку сімейних форм виховання для дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування (опіка, піклування, прийомна 
сім’я, дитячий будинок сімейного типу), зокрема, надання фінансової 
підтримки для розбудови будинків та облаштування прибудинкових 
територій, забезпечення матеріально-технічними засобами та інвентарем. 

 
                                                               Служба у справах дітей та сім'ї  
                                                              райдержадміністрації,                                                            
                                                              органи місцевого самоврядування 
 

  Постійно. 
 

3.2. Забезпечити проведення виїзних занять, інформаційних, освітньо-
виховних, науково-методичних конференцій, семінарів для батьків,  батьків 
прийомних сімей, батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу, 
опікунів (піклувальників) та осіб, які бажають взяти на виховання дітей-сиріт 
та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також навчань з проблем 
виховання дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування для 
кандидатів в прийомні батьки, батьки-вихователі, опікуни, піклувальники. 

 
                                                              Києво-Святошинський районний  
                                                              центр соціальних служб для сім`ї,  
                                                            дітей та молоді,  служба у справах  
                                                            дітей та сім'ї  райдержадміністрації                                                            

 
 Постійно. 

 
3.3. Забезпечити шляхом проведення інформаційно-освітніх заходів та 

через засоби масової інформації, популяризацію сімейних форм виховання 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та формування 
позитивного іміджу усиновителів, прийомних батьків та батьків-вихователів. 

 
Служба у справах дітей та сім'ї  

                                                              райдержадміністрації, сектор з  
                                                              питань внутрішньої політики та  
                                                              зв`язків з громадськими  
                                                              організаціями і засобами масової  
                                                              інформації, засоби масової  
                                                              інформації, Києво-Святошинський  
                                                              районний центр соціальних служб  
                                                              для сім`ї, дітей та молоді 

 
Постійно. 

 
3.4. Забезпечувати влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, віком до 3-х років у сімейні форми виховання, 
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насамперед, у тих адміністративно-територіальних одиницях, де вони 
проживали. 

                                                              
Служба у справах дітей та сім'ї  

                                                              райдержадміністрації, Києво- 
                                                              Святошинська  центральна районна  
                                                              лікарня 
 

Постійно. 
 

3.5. Забезпечити працевлаштування за фахом молоді із числа дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та їх закріплення на 
першому робочому місці на термін не менше трьох років. 

 
                                                              Києво-Святошинський районний   
                                                              центр зайнятості,  Києво- 
                                                              Святошинський районний центр  
                                                              соціальних служб для сім`ї, дітей  
                                                              та молоді 

 
 Постійно. 
 

3.6. Забезпечити створення та функціонування мережі прийомних сімей 
термінового влаштування (сімей патронатних вихователів) для дітей, які 
залишилися без батьківського піклування. 

                                                                    
 Служба у справах дітей та сім'ї  

                                                             райдержадміністрації 
 

 Постійно. 
 

3.7. Забезпечувати ведення єдиної інформаційно-аналітичної системи 
„Діти” на районному рівні, відповідно до нормативних вимог. 

 
Служба у справах дітей та сім’ї 
райдержадміністрації  
 
Постійно. 
 

3.8. Розробляти перспективні плани розвитку сімейних форм виховання 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на наступний рік  
відповідно до потреб району. 

                                                              
Служба у справах дітей та сім’ї 
райдержадміністрації  

 
Щороку. 
 

3.9. Запровадити механізм реінтеграції вихованців із закладів для дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в сім’ю. 
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                                                                Служба у справах дітей та сім’ї  
                                                                райдержадміністрації, Києво- 
                                                               Святошинський районний центр  
                                                               соціальних служб для сім`ї, дітей           
                                                               та молоді 
 

  2015-2017 роки. 
 

3.10. 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. 

                                                                
                                                                Служба у справах дітей та сім’ї  
                                                                райдержадміністрації, органи 
                                                                місцевого самоврядування 
  

  Постійно. 
 

3.11. Забезпечувати формування місцевого житлового фонду 
соціального призначення шляхами, визначеними статтями 5, 8 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 відумерлим; 

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; 
8) набуття права власності на житло на інших підставах, не 

заборонених законодавством. 
                                                                   
                                                                Відділ житлово-комунального  
                                                                господарства та будівництва  
                                                                райдержадміністрації,                                                            
                                                                служба у справах дітей та сім’ї  
                                                                райдержадміністрації, органи 
                                                                місцевого самоврядування 
 

  Постійно. 
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3.12. Забезпечити надання із місцевого житлового фонду соціального 

призначення, житла для передачі у користування дітям-сиротам, дітям, 
позбавленим, батьківського піклування, віком від 16 років, особам з числа 
дітей-сиріт, дітей, позбавлених, батьківського піклування. 

 
                                                                Служба у справах дітей та сім’ї  
                                                                райдержадміністрації, відділ  
                                                                житлово-комунального  
                                                                господарства та будівництва  
                                                                райдержадміністрації, органи 
                                                                місцевого самоврядування 

 
  Постійно. 

 
3.13. Здійснювати 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. 

  
                                                                Відділ житлово-комунального  
                                                                господарства та будівництва  
                                                                райдержадміністрації,                                                            
                                                                служба у справах дітей та сім’ї  
                                                                райдержадміністрації, органи 
                                                                місцевого самоврядування 

 
  Постійно. 

 
3.14. 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. 

                                                                 Відділ житлово-комунального  
                                                                 господарства та будівництва  
                                                                 райдержадміністрації,         
                                                                 служба у справах дітей та сім’ї  
                                                                 райдержадміністрації, органи 
                                                                 місцевого самоврядування 

 
                                                                 Щороку. 

 
3.15. При розробці проектів місцевих  бюджетів передбачити кошти на 

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

 
                                                                Управління фінансів Києво- 
                                                                 Святошинської  
                                                                 райдержадміністрації,                                                              
                                                                 відділ житлово-комунального  
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                                                                 господарства та будівництва  
                                                                 райдержадміністрації,                                                            
                                                                 служба у справах дітей та сім’ї  
                                                                 райдержадміністрації, органи 
                                                                 місцевого самоврядування 
 
3.16. Організувати проведення вересневих зустрічей голови 

райдержадміністрації, його заступників з дітьми-сиротами, дітьми, 
позбавленими батьківського піклування, особами з їх числа, термін 
влаштування до закладів чи сімейних форм яких закінчується у наступному 
році та житло у яких відсутнє, з метою формування обсягів та термінів 
забезпечення таких осіб соціальним житлом. 

 
 
                                                              Служба у справах дітей та сім'ї  
                                                              райдержадміністрації, органи 
                                                              місцевого самоврядування 

 
Щороку. 
 

3.17. Забезпечити ведення районної електронної бази даних „Житло 
дітям”. 

 
Служба у справах дітей та сім'ї 
райдержадміністрації 
 
Постійно. 
 

3.18. Застосовувати індивідуальні плани соціального захисту дитини, 
яка опинилась у складних життєвих обставинах, дитини-сироти та дитини, 
позбавленої батьківського піклування, що виховується у будинку дитини, в 
інтернатному закладі, на основі оцінки її потреб. 

 
Служба у справах дітей та сім'ї 
райдержадміністрації, управління 
освіти, молоді та спорту 
райдержадміністрації, Києво-
Святошинська  центральна районна 
лікарня, Києво-Святошинський 
районний центр соціальних служб 
для сім`ї, дітей та молоді 
 
Постійно. 

 
3.19. Забезпечити підготовку спеціалістів, членів комісій з питань 

захисту прав дитини, щодо оцінки потреб дітей, розробки та виконання 
індивідуальних планів соціального захисту дитини, яка опинилась у складних 
життєвих обставинах, дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського 
піклування. 

 
Служба у справах дітей та сім'ї  
райдержадміністрації 
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Щороку. 

 
3.20. Розширити мережу інклюзивних (особистісно-орієнтованих) груп 

навчання, в тому числі спеціальних класів, кабінетів корекційно-розвивальної 
роботи в загальноосвітніх школах для здійснення навчання дітей з 
особливими потребами. 

Управління освіти, молоді та 
спорту   райдержадміністрації 
 
До 01 січня 2017 року. 
 

3.21. Залучати до громадських робіт та інших робіт тимчасового 
характеру дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування з 
метою організації часткової зайнятості у вільний від навчання час. 

  
Києво-Святошинський районний 
центр зайнятості, служба у справах 
дітей та сім'ї райдержадміністрації,  
Києво-Святошинський районний 
центр соціальних служб для сім`ї, 
дітей та молоді, органи місцевого 
самоврядування 
 
Постійно. 

 
3.22. Сприяти працевлаштуванню дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування на підприємства на квотні місця. 
                                                           
Районний центр зайнятості, служба 
у справах дітей та сім'ї 
райдержадміністрації,  
Києво-Святошинський районний 
центр соціальних служб для сім`ї, 
дітей та молоді, органи місцевого 
самоврядування, роботодавці 
району 
 
Постійно. 

 
4. Побудова цілісної системи попередження торгівлі людьми, 

забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, 
демографічного розвитку. 

 
4.1. Проводити семінар, тренінги з питань протидії торгівлі людьми для 

суб`єктів соціальної роботи органів місцевого самоврядування державних 
установ, підприємств та організацій. 

                                                             Служба у справах дітей та сім'ї  
                                                              райдержадміністрації  
  

Щороку. 
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4.2. Забезпечити підвищення рівня обізнаності населення щодо 

сучасних проявів торгівлі людьми шляхом проведення інформаційно-
просвітницької роботи, розповсюдження соціальної реклами, виготовлення 
буклетів, плакатів, листівок  тощо. 

Служба у справах дітей та сім'ї 
райдержадміністрації, Києво-
Святошинський районний центр 
соціальних служб для сім`ї, дітей та 
молоді, органи місцевого 
самоврядування 
 
Постійно. 
 

4.3. Забезпечити проведення за участю дітей і їх батьків 
профілактичних та просвітницьких заходів щодо протидії торгівлі людьми. 

 
                                                           Служба у справах дітей та сім'ї  
                                                           райдержадміністрації, Києво- 
                                                           Святошинський районний центр  
                                                           соціальних служб для сім`ї, дітей та  
                                                           молоді 
 

Постійно. 
 

4.4. Забезпечити проведення роз’яснювальної роботи з дітьми 
працівників-мігрантів, дітьми-сиротами та іншими категоріями дітей, які 
потребують соціального захисту з питань протидії торгівлі людьми. 

 
                                                           Служба у справах дітей та сім'ї  
                                                           райдержадміністрації, Києво- 
                                                           Святошинський районний центр  
                                                           соціальних служб для сім`ї, дітей та  
                                                           молоді 

 
Постійно. 

 
 

4.5. Забезпечити підвищення рівня обізнаності щодо протидії торгівлі 
дітьми серед батьків та осіб, які їх замінюють, та осіб, які  постійно 
контактують з дітьми у сферах освіти, охорони здоров'я, культури, фізичної 
культури та спорту, оздоровлення та відпочинку. 

 
                                                           Служба у справах дітей та сім'ї  
                                                           райдержадміністрації, управління  
                                                           освіти, молоді та спорту  
                                                           райдержадміністрації, Києво- 
                                                           Святошинський районний центр  
                                                           соціальних служб для сім`ї, дітей та  
                                                           молоді 

 
Постійно. 
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4.6. Забезпечити проведення просвітницької діяльності з питань 

ґендерної рівності. 
 

                                                           Служба у справах дітей та сім'ї  
                                                           райдержадміністрації,  управління  
                                                           освіти, молоді та спорту  
                                                           райдержадміністрації, Києво- 
                                                           Святошинський районний центр  
                                                           соціальних служб для сім`ї, дітей та  
                                                           молоді 
 

Постійно. 
 

4.7. Забезпечити здійснення постійної інформаційно-пропагандистської 
діяльності щодо ліквідації всіх форм дискримінації за ознакою статі. 

 
                                                           Служба у справах дітей та сім'ї  
                                                           райдержадміністрації,  управління  
                                                           освіти, молоді та спорту  
                                                           райдержадміністрації, Києво- 
                                                           Святошинський районний центр  
                                                           соціальних служб для сім`ї, дітей та  
                                                           молоді 

Постійно. 
 

4.8. Забезпечити організацію проведення семінарів, нарад, тренінгів, 
круглих столів  з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і 
чоловіків, протидії торгівлі людьми та демографічного розвитку.  

 
                                                           Служба у справах дітей та сім'ї  
                                                           райдержадміністрації,  управління  
                                                           освіти, молоді та спорту  
                                                           райдержадміністрації, Києво- 
                                                           Святошинський районний центр  
                                                           соціальних служб для сім`ї, дітей та  
                                                           молоді 

 
Постійно. 
 

4.9. Забезпечити проведення заходів, спрямованих на розвиток 
лідерських навичок  жінок, розширення їх участі у прийнятті рішень в усіх 
сферах життя суспільства, залучення до провадження підприємницької 
діяльності. 

                                                                                                                            
                                                           Служба у справах дітей та сім'ї  
                                                           райдержадміністрації,  управління  
                                                           освіти, молоді та спорту  
                                                           райдержадміністрації, Києво- 
                                                           Святошинський районний центр  
                                                           соціальних служб для сім`ї, дітей та  
                                                           молоді 
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Постійно. 
 

4.10. Забезпечити проведення щорічних семінарів-тренінгів для 
підвищення рівня обізнаності фахівців з питань забезпечення рівних прав та 
можливостей жінок і чоловіків.  

Служба у справах дітей та сім'ї 
райдержадміністрації  
 
Постійно. 
 

4.11. Забезпечити проведення тренінгів для керівників громадських 
організацій з питань застосування підходів ґендерної рівності. 

 
Служба у справах дітей та сім'ї 
райдержадміністрації  
 
Постійно. 

 
4.12. Забезпечити проведення серед фахівців різних сфер 

інформаційно-роз’яснювальної роботи з питань застосування підходів 
ґендерної рівності. 

                                                        
Служба у справах дітей та сім'ї 
райдержадміністрації  
 
Постійно. 
 

4.13. Забезпечити проведення заходів щодо розв’язання ґендерних 
проблем в освіті. 

                                                           Служба у справах дітей та сім'ї  
                                                           райдержадміністрації,  управління  
                                                           освіти, молоді та спорту  
                                                           райдержадміністрації, Києво- 
                                                           Святошинський районний центр  
                                                           соціальних служб для сім`ї, дітей та  
                                                           молоді 

 
Постійно. 

 
4.14. Забезпечити проведення аналізу стану утвердження ґендерної 

рівності в районі. 
Служба у справах дітей та сім'ї 
облдержадміністрації 
 
Постійно. 

 
4.15. Забезпечити виготовлення для різних категорій населення 

просвітницьких матеріалів з метою подолання ґендерних стереотипів та 
формування у населення району культури ґендерної рівності. 

                                      
Служба у справах дітей та сім'ї 
райдержадміністрації  
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Постійно. 

 
4.16. Забезпечити проведення інформаційно-просвітницьких заходів з 

питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків для 
представників засобів масової інформації. 

 
Служба у справах дітей та сім'ї 
райдержадміністрації  
 
Постійно. 

 
4.17. Забезпечити проведення заходів, спрямованих на недопущення 

дискримінації за ознакою статі та ґендерного насильства. 
 

Служба у справах дітей та сім'ї 
райдержадміністрації  
 
Постійно. 
 
 
 
 
 

Заступник голови  
районної державної адміністрації                                      А.М. Іскоростенський 
                                                                            
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


