
 

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Про затвердження змін до районної комплексної Програми  
підтримки сім`ї та забезпечення прав дітей  

„Назустріч дітям” до 2017 року 
 
 
 

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 оздоровлення та відпочинок дітей”, враховуючи подання 
Києво-Святошинської районної державної адміністрації, з метою актуалізації заходів 
Програми та забезпечення оптимального функціонування цілісної системи підтримки 
дітей та сім`ї, районна рада  

в и р і ш и л а : 
 

 1. Внести зміни до районної комплексної Програми підтримки сім`ї та 
забезпечення прав дітей «Назустріч дітям» до 2017 року, затвердженої рішенням 
Києво-Святошинської районної ради від 10 листопада 2009 року № 307-29-V, зі 
змінами, які внесені рішенням Києво-Святошинської районної ради від 03 квітня 
2014 року № 413-35-VІ, згідно додатку. 
 

2. Структурним підрозділам Києво-Святошинської районної державної 
адміністрації, відповідальним за виконання районної комплексної Програми 
підтримки сім`ї та забезпечення прав дітей «Назустріч дітям» до 2017 року, 
забезпечити  виконання заходів Програми. 

 
  3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
районної ради з питань охорони здоров`я, материнства, дитинства, праці та 
соціального захисту населення. 
 
 
 
 
 
 

                    Голова ради                         Л.С. Шевчук 
   

 

       

м. Київ 
25 листопада 2014 року 
№ 462-39-VІ 



           Додаток  
           до рішення Києво-Святошинської 
           районної ради VІ скликання 
           від 25.11.2014 року  № 462-39-VІ 

 
 

   
ЗМІНИ 

до районної  комплексної Програми підтримки сім`ї та забезпечення 
прав дітей «Назустріч дітям» до 2017 року 

 
1.1.  Викласти підпункт 1.41 пункту 1, розділу 9 Програми в наступній 

редакції: 
  

«1.41. Забезпечити  оздоровлення та відпочинок 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; дітей 
службовців органів внутрішніх справ; дітей військовослужбовців (крім 
військовослужбовців строкової військової служби); дітей військовослужбовців, які 
загинули (померли), пропали безвісти, стали інвалідами під час проходження 
військової служби або постраждали у полоні в ході бойових дій (війни); дітей 
батьків, які залишили постійне місце проживання з причин складної суспільно-
політичної ситуації в АР Крим, місті Севастополі, Донецькій та Луганській 
областях, 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 
райдержадміністрації, Києво-
Святошинська центральна  районна 
лікарня, органи місцевого 
самоврядування 
 
Постійно.» 

 
1.2. Доповнити підпункт 2.2 розділу 9 Програми текстом такого змісту:  

  
«Забезпечити діяльність, утримання та  підвищення кваліфікації  фахівців із 

соціальної роботи в  кількості 28 осіб з виплатою та нарахуванням на заробітну 
плату у Києво-Святошинському районному центрі соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді для виявлення, оцінки потреб, надання соціальних послуг та 
здійснення соціального супроводу сімей з дітьми, які опинились в складних 
життєвих обставинах , пов’язаних з економічною та політичною нестабільністю, 
переселенням та облаштуванням біженців із Криму, Луганської, Донецької 
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областей, супроводом сімей загиблих та покалічених в результаті проведення 
антитерористичної операції, потребою проведення роз’яснювальної роботи щодо 
отримання компенсаційних виплат. 
 

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

1.3. Доповнити пункт 2 розділу 9 Програми підпунктом 2.9 такого змісту:     
          

2.9. У встановленому порядку вжити заходів, спрямованих на подолання 
складних життєвих обставин дітьми та сім`ями з дітьми, які втратили житло чи за 
інших обставин залишились без постійного місця проживання, в тому числі 
шляхом їх тимчасового розміщення у відповідних закладах. 
 

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

                           
 
                       
 
                     Голова ради                                   Л.С. Шевчук 
 


