
ЗАТВЕРДЖЕНО  

 Рішення 26 сесії Коростенської  

міської ради VII  скликання 

 від    29.11.18р. №1270 

 

                                                                               

МІСЬКА  ПРОГРАМА                                

щодо виконання заходів Загальнодержавної Програми 

,,Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН 

про права дитини’’ на 2019-2022 роки 

 

  

 

1. Ініціатор розроблення 

Програми 

Коростенська міська рада 

2. Дата, номер і назва 

розпорядчого документа 

органу місцевого 

самоврядування про 

розроблення Програми 

Розпорядження міського голови  

від  11.11.2016 року № 256  

3. Розробник Програми Служба у справах дітей виконавчого 

комітету Коростенської міської ради 

4. Співрозробники Програми -/- 

5. Відповідальний виконавець 

Програми 

Служба у справах дітей виконавчого 

комітету Коростенської міської ради 

6. Учасники Програми Управління праці та соціального 

захисту населення виконавчого 

комітету Коростенської міської ради; 

відділи виконавчого комітету 

Коростенської міської ради:   освіти, 

сім´ї, молоді, фізичної культури та 

спорту, культури і туризму; міський 

центр соціальних служб для сім´ї, дітей 

та молоді; Коростенський ВП ГУНП в 

Житомирській області.  

7. Термін реалізації Програми 

 

2019-2022 роки 

8. Перелік місцевих бюджетів, 

які беруть участь у виконанні 

Програми 

 

Міський  бюджет, інші джерела, не 

заборонені чинним законодавством 

України 

9. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми, всього, 

У межах коштів, передбачених у 

міському бюджеті на 2019-2022 роки, 

500 тис. грн. 
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 У тому числі: 

  

 

9.1. Кошти міського бюджету 500 

9.2. Коштів інших джерел - 

 

 

 Проблемні питання, на розв’язання яких спрямована Програма 

 

Станом на 01.11.2018 року в місті проживає більше 12 тисяч  дітей. 

Органами виконавчої влади, їх структурними підрозділами, які опікуються 

дітьми, проводиться робота щодо захисту законних прав та інтересів дітей. 

Однак, ще існують такі негативні явища в дитячому середовищі,  як 

бездоглядність, соціальне сирітство.  

Україна як член міжнародного співтовариства бере участь у діяльності зі 

створення сприятливого для дітей середовища, в якому гідний розвиток і захист 

їх прав забезпечується з дотриманням принципів демократії, рівності, миру, 

соціальної справедливості з урахуванням моральних засад та традиційних 

цінностей українського суспільства, спрямованих на зміцнення сім'ї та 

морального здоров'я дітей в Україні. 

        Враховуючи завдання Спеціальної сесії в інтересах дітей Генеральної 

Асамблеї ООН, програма передбачає пріоритетні завдання діяльності:   

-      пропагування здорового способу життя;  

-      забезпечення можливості здобувати високоякісну освіту;  

     -   забезпечення реалізації державної політики у сфері боротьби з 

туберкульозом,    наркоманією, ВІЛ/СНІДом, захисту прав ВІЛ-інфікованих і 

хворих на СНІД дітей, зменшення небезпеки інфікування ВІЛ-уразливих 

категорій дітей, 

-         створення умов для повноцінного життя в суспільстві дітей – інвалідів 

та дітей з особливими потребами, для здобуття ними освіти, для їх подальшого 

працевлаштування; 

-         реалізація права дітей на сімейне виховання, насамперед біологічними 

батьками або в прийомній сім'ї, дитячому будинку сімейного типу; 

-        профілактики правопорушень з боку дітей, значне зменшення кількості 

злочинів, вчинених дітьми. 

 

 

Мета Програми 

 

       Метою програми з реалізації в м. Коростені ,,Національного плану дій 

щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини”, на період до 2022 року є 

забезпечення оптимального функціонування цілісної системи захисту прав 

дітей в місті відповідно до вимог Конвенції ООН про права дитини, 

національного законодавства. 

Шляхи та засоби розв´язання проблем  
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 Шляхами і засобами розв´язання проблем є: 

 

        - організація ефективної роботи щодо запобігання соціальному сирітству, 

реабілітації бездоглядних та безпритульних дітей, схильних до бродяжництва; 

 

        - створення умов для розвитку і виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, у сім´ях або в умовах, максимально наближених до 

сімейних; 

- посилення співпраці між структурними підрозділами Коростенської 

міської ради, що опікуються проблемами дітей; 

- контроль за станом утримання дітей в сім’ях; 

- підвищення професійного рівня працівників служби у справах дітей; 

- проведення заходів культурно-естетичного спрямування. 

 

 

Строки та етапи виконання Програми 

 

         Виконання Програми щодо виконання заходів Загальнодержавної 

Програми 

,,Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини” 

передбачено здійснити протягом 2019 – 2022 років та реалізується упродовж 

щорічних етапів у 2019, 2020, 2021, 2022 роках. 

 

Очікувані  результативні  виконання  Програми 

 

   Виконання Програми дасть змогу: 

 

-         активізувати  процес формування у дітей здорового способу життя, 

забезпечити їх широке залучення до фізичної культури і спорту; 

-         створити  систему надання дітям психологічних, соціально – 

педагогічних, соціально-медичних, юридичних, інформаційних та інших послуг 

незалежно від місця проживання; 

-         створити рівні умови для доступу кожної дитини до послуг закладів 

соціально-культурної сфери;  

-         підвищити рівень культури  сімейних  стосунків  і відповідальності 

батьків за виконання своїх обов'язків шляхом активізації участі батьків у 

семінарах, тренінгах, що сприяють формуванню сімейних цінностей;  

-         забезпечити  функціонування системи моніторингового нагляду за 

захистом прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; 
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-          розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування (усиновлення, опіка та піклування, створення дитячих 

будинків сімейного типу, прийомних сімей); 

-         надати допомогу і підтримку дітям-інвалідам, забезпечення їх 

соціального супроводу з метою самореалізації; 

-         підвищити ефективність профілактичної та роз'яснювальної роботи 

серед батьків з метою запобігання жорстокому поводженню з дітьми;  

-         активізувати профілактичну роботу з метою запобігання 

правопорушенням у дитячому середовищі. 

 

 

  Організація виконання та контроль за ходом виконання Програми 

 

Координацію та контроль  з виконання заходів Програми  здійснює 

служба у справах дітей виконавчого комітету Коростенської міської ради 

шляхом узагальнення оперативної інформації. 

Комплексний моніторинг виконання Програми здійснюється один раз на 

рік. 

 До здійснення моніторингу та оцінки результатів виконання Програми 

залучаються структурні підрозділи органів виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування, які опікуються дітьми, громадських, благодійних організацій. 

 Результати моніторингу та оцінка результатів виконання Програми 

оприлюднюються в засобах масової інформації. 

 

  

 Секретар міської ради                                                В Вигівський 
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Додаток 1 

 до Програми щодо виконання  

заходів Програми  ,,Національний 

 план дій щодо реалізації Конвенції ООН 

 про права дитини” на 2019-2022 роки” 

 

 

 

Ресурсне забезпечення Програми  

щодо виконання заходів Загальнодержавної Програми 

,,Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН 

про права дитини’’ на 2019-2022 роки 

 

 

 

Обсяг коштів, які 

пропонується 

залучити на 

виконання 

Програми 

2019 р. 2020 р. 2021 р. 2022 р. Всього витрат на 

виконання 

Програми, тис. 

грн. 

1 2 3 4 5 6 

Обсяг ресурсів 

усього,  

тис. грн. 

100 125 125 150 500 

у тому числі 

міський бюджет, 

тис. грн. 

100 125 125 150 500 

 

 

Секретар міської ради                                                В Вигівський 



Додаток 2 

до Програми щодо виконання  

заходів Програми  ,,Національний 

 план дій щодо реалізації Конвенції ООН 

 про права дитини” на 2019-2022 роки” 

 

 

Напрями діяльності та заходи Програми  

щодо виконання заходів Загальнодержавної Програми 

,,Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН 

про права дитини’’ на 2019-2022 роки 

 

№ 

з/п 

Назва 

напрямку 

діяльност

і 

(пріорите

тні 

завдання) 

Перелік заходів 

Програми 

Терм

ін 

вико

нанн

я 

заход

у 

Виконавці  Джерела 

фінансува

ння  

Орієнтовні обсяги  

фінансування (вартість), 

тис.  нте., в т.ч.: 

                                                     

Очікуваний 

результат 

2019 2020       2021 2022  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

І. Забезпечення та захист прав дітей різних категорій. 

1.1. 

 

Профілак

тика 

соціально

го  

сирітства, 

подоланн

я 

1.Забезпечувати 

виявлення дітей, які 

перебувають у 

складних життєвих 

обставинах, вести 

облік  та організацію 

захисту таких дітей 

2019-

2022 

Служба у 
справах дітей 
виконавчого 

комітету 
Коростенської 
міської ради 

 

Фінансув

ання не 

потребує 

- - - - Зменшення 

кількості дітей, 

які 

перебувають у 

складних 

життєвих 

обставинах 
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бездогляд

ності та 

безпритул

ьності у 

дитячому 

середови

щі 

 

- Проводити 

рейди-

обстеження за 

станом  

утримання та 

виховання 

дітей, які 

перебувають у 

складних 

життєвих 

обставинах, 

дітей-сиріт, 

дітей, 

позбавлених 

батьківського 

піклування,  

влаштованих у 

сімейні форми 

виховання; 

спільні 

профілактичні заходи 

(рейди) ,,Діти 

вулиці’’, ,,Вокзал’’, 

Всеукраїнський    

профілактичний 

захід (рейд) ,,Урок’’ 

тощо 

 

2019-

2022 

Служба у 

справах дітей 

виконавчого 

комітету 

Коростенської 

міської ради, 

Коростенськи

й ВП ГУНП в 

Житомирській 

області 

 

Фінансув

ання не 

потребує 

- - - - Зменшення 

кількості дітей, 

які 

залишаються 

поза сімейним 

оточенням 
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  3. Забезпечувати 

тимчасове 

влаштування дітей,  

які залишилися без 

батьківського 

піклування, 

перебувають у 

складних життєвих 

обставинах до 

Коростенського 

міського центру 

соціальної підтримки 

дітей та сімей ,,Віри, 

Надії, Любові’’ 

2019-

2022 

Служба у 

справах дітей 

виконавчого 

комітету 

Коростенської 

міської ради 

 

 

 

 

Фінансув

ання не 

потребує 

- - - - Здійснення 

соціального 

захисту дітей, 

які 

перебувають у 

складних 

життєвих 

обставинах 

 

  4. Забезпечувати 

надання центром  

соціальної підтримки 

дітей та сімей ,,Віри, 

Надії, Любові’’ 

комплексної 

реабілітації 

вихованцям, які 

перебувають у 

складних життєвих 

обставинах  

2019-

2022 

Служба у 

справах дітей 

виконавчого 

комітету 

Коростенської 

міської ради, 

працівники 

центру 

Фінансув

ання не 

потребує 

- - - - Отримання 

комплексної 

допомоги 

дітьми, які 

перебувають у 

складних 

життєвих 

обставинах  

5. Забезпечувати  

виявлення, 

здійснення оцінки 

потреб, соціального 

2019-

2022 

Коростенськи

й міський 

центр  

соціальних 

Фінансув

ання не 

потребує 

- 

 

 

- - - 

 

Удосконале-ння 

системи 

соціальної ро-

боти з сім´я-ми, 
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супроводу сімей з 

дітьми, які 

перебувають у 

складних життєвих 

обставинах 

 

служб для 

сім’ї, дітей та 

молоді 

 

що мають дітей 

і перебу-вають 

у склад-них 

життєвих 

обставинах 

 

6.Здійснювати 

контроль за 

діяльністю міського 

центру  соціальної 

підтримки дітей та 

сімей ,,Віри, Надії, 

Любові’’ 

2019-

2022 

Служба у 

справах дітей 

виконавчого 

комітету 

Коростенської 

міської ради 

Фінансув

ання не 

потребує 

- - - - Надання 

центром 

соціально-

психологічної 

реабілітації 

якісної комп-

лексної допо-

моги вихован-

цям  

 

 

1.2. Соціальн

ий захист 

дітей-

сиріт та 

дітей 

позбавле-

них 

батьківсь-

кого 

піклуванн

я 

1. Забезпечувати 

своєчасне виявлення, 

облік та соціальний 

захист дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених 

батьківського 

піклування 

 

2019-

2022 

Служба у 

справах дітей 

виконавчого 

комітету 

Коростенської 

міської ради 

Фінансув

ання не 

потребує 

- - - - Реалізація 

права дітей на 

сімейне 

виховання 

2. Забезпечувати 

влаштування дітей-

сиріт та дітей, 

позбавлених 

2019-

2022 

Служба у 

справах дітей 

виконавчого 

комітету 

Фінансув

ання не 

потребує 

- - - - Забезпечення 

відсотку дітей-

сиріт та дітей, 

позбавлених 
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батьківського 

піклування, в сім’ї 

громадян України 

(усиновлення, опіка, 

піклування, 

створення прийомних 

сімей та дитячих 

будинків сімейного 

типу) 

Коростенської 

міської ради 

батьківського 

піклування, 

влаштованих до 

сімейних форм 

виховання не 

нижче 90% 

 

3. Забезпечувати 

дотримання 

пріоритетності 

усиновлення дітей-

сиріт та дітей, 

позбавлених 

батьківського 

піклування, 

громадянами України 

2019-

2022 

Служба у 

справах дітей 

виконавчого 

комітету 

Коростенської 

міської ради  

Фінансув

ання не 

потребує 

- - - - Збільшення 

кількості дітей, 

усиновлених 

громадянами 

України 

4. Проводити 

інформаційну  

кампанію ,,Візьми 

дитину у родину’’ 

щодо пропагування 

сімейних форм 

виховання дітей-сиріт 

та дітей, позбавлених 

батьківського 

піклування 

2019-

2022 

Коростенськи

й міський 

центр  

соціальних 

служб для 

сім’ї, дітей та 

молоді 

 

Фінансув

ання не 

потребує 

- - - - Збільшення 

кількості 

потенційних 

усиновителів, 

опікунів, 

піклувальників, 

прийомних 

батьків, 

батьків-

вихователів 

5. Забезпечувати 2019- Служба у Фінансув - - - - Підготовка 
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підготовку 

документів 

кандидатів в опікуни, 

піклувальники, 

прийомні батьки, 

батьки-вихователі для 

проходження 

навчання   

 

2022 справах дітей 

виконавчого 

комітету 

Коростенської 

міської ради, 

Коростенськи

й міський 

центр  

соціальних 

служб для 

сім’ї, дітей та 

молоді 

 

ання не 

потребує 

усиновителів, 

опікунів, 

піклувальни-

ків, прийом-них 

батьків, 

батьків-

вихователів до 

створення 

сімейних форм 

вихова-ння 

дітей 

  6. Забезпечувати 

контроль за станом 

утримання, 

виховання та 

розвитку дітей у 

сім’ях 

усиновлювачів, 

опікунів, 

піклувальників, 

прийомних сім’ях,  

дитячих будинках 

сімейного типу 

 

2019-

2022 

Служба у 

справах дітей 

виконавчого 

комітету 

Коростенської 

міської ради 

Фінансув

ання не 

потребує  

- - - - Створення 

належних умов 

утримання, 

виховання та 

розвитку дітей  

7. Забезпечувати 

соціальне 

супроводження 

2019-

2022 

Коростенськи

й міський 

центр  

Фінансув

ання не 

потребує 

- - - - Виявлення та 

усунення 

проблемних 
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дитячих будинків 

сімейного типу, 

прийомних сімей 

соціальних 

служб для 

сім’ї, дітей та 

молоді 

питань, які 

виникли  у 

прийомних 

сім´ях та 

дитячих 

будинках 

сімейного типу 

  8. Забезпечувати 

перевезення дітей –

сиріт та дітей, 

позбавлених 

батьківського 

піклування  для 

участі у 

різноманітних 

заходах та дійствах  

 Служба у 

справах дітей 

виконавчого 

комітету 

Коростенської 

міської ради 

Міський 

бюджет 

20 25 25 30 Забезпечення 

перевезення 

дітей-сиріт та 

дітей, 

позбавлених 

батьківського 

піклування для 

участі до 30 

дітей 
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1.3. 

 

 

 

 

Деінститу

алізація 

дітей та 

профі 

лактика їх 

розлучен

ня з 

сім´ями 

1. Недопускати 

влаштування дітей-

сиріт та дітей, 

позбавлених 

батьківського 

піклування, до 

 інтернатних 

закладів  

 

 

2019-

2022 

Служба у 

справах дітей 

виконавчого 

комітету 

Коростенської 

міської ради  

 

Фінансув

ання не 

потребує 

 

- 

 

 

 

 

- - - 

 

 

 

 

Зменшення 

кількості дітей-

сиріт та дітей, 

позбавлених 

батьківського 

піклування, які 

виховуються в 

 інтернатних 

закладах та  

перебувають 

поза сімейним 

оточенням 

2. Забезпечувати 

контроль за станом  

соціально-правового 

захисту дітей в 

Коростенському 

міському центру 

соціальної підтримки  

дітей та сімей  ,,Віри, 

Надії, Любові’’ 

2019-

2022 

Служба у 

справах дітей 

виконавчого 

комітету 

Коростенської 

міської ради  

Фінансув

ання не 

потребує 

- - - - Надання 

якісних 

комплексних 

послуг 

вихованцям, 

сприяння 

деінституалі-

зації  дітей 

 

1.4. 

 

Захист 

прав 

дітей, 

переміще

них з 

1. Здійснювати  

соціальний захист 

дітей, які разом із 

сім’ями 

перемістилися із 

 

2019-

2022 

Управління  

праці та 

соціального 

захисту 

населення, 

Фінансув

ання не 

потребує 

- - - - Поліпшення  

умов соціальної 

адаптації 

внутрішньо 

переміщених 



14 

 

тимчасов

о 

окупован

ої 

території 

та 

районів 

проведен

ня 

антитерор

истичної 

операції 

районів проведення 

антитерористичної 

операції та 

тимчасово-

окупованої території 

служба у 

справах дітей 

виконавчого 

комітету 

Коростенської 

міської ради 

осіб на новому 

місці 

проживання 

2.Забезпечувати 

реалізацію та захист 

прав дітей-сиріт, 

дітей, позбавлених 

батьківського 

піклування, та дітей 

без супроводження 

законних 

представників з числа 

внутрішньо 

переміщених осіб  

2019-

2022 

Служба у 

справах дітей 

виконавчого 

комітету 

Коростенської 

міської ради 

Фінансув

ання не 

потребує 

- - - - 

 3. Надавати соціальні 

послуги сім´ям з 

дітьми, які були 

переміщені з 

тимчасово окупованої 

території та районів 

проведення 

антитерористичної 

операції 

2019-

2022 

Коростенськи

й міський 

центр  

соціальних 

служб для 

сім’ї, дітей та 

молоді 

 

Фінансув

ання не 

потребує 

- - - - Соціальний 

захист сімей з 

дітьми, які 

переміщені з 

районів 

проведення 

антитерористич

ної операції 

4. Проводити 

інформаційно-

роз’яснювальні 

2019-

2022 

Управління 

праці та 

соціального 

Фінансув

ання не 

потребує 

- - - - Підвищення 

рівня 

обізнаності 
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заходи, консультації з 

питань надання 

соціальної підтримки 

та соціальних послуг 

за місцем проживання 

переселених 

громадян 

 

  

захисту 

населення 

виконавчого 

комітету 

Коростенської 

міської ради, 

Коростенськи

й міський 

центр  

соціальних 

служб для 

сім’ї, дітей та 

молоді 

переселенців з 

питань 

соціальної 

підтримки  

ІІ. Профілактика торгівлі дітьми, найгірших форм дитячої праці, жорстокого поводження з ними 

2.1. Попередж

ення 

жорстоко

го 

поводжен

ня з 

дітьми 

 

1Забезпечувати 

виявлення та облік 

дітей, які зазнали 

фізичного, 

психологічного, 

сексуального або 

економічного 

насильства в сім’ї 

2019-

2022 

Служба у 

справах дітей 

виконавчого 

комітету 

Коростенської 

міської ради 

 

Фінансув

ання не 

потребує 

- - - - Зменшення 

кількості дітей, 

які зазнали 

насилля або 

жорстокого 

поводження  

2. Забезпечувати 

надання закладами 

соціального захисту 

дітей комплексної 

соціально – 

психологічної 

реабілітації дітям, які 

2019-

2022 

Служба у 

справах дітей 

виконавчого 

комітету 

Коростенської 

міської ради 

рад 

Фінансув

ання не 

потребує 

- - - - Отримання 

дітьми, які 

потерпіли від 

різних форм 

насилля, 

комплексної 

реабілітаційної 
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потерпіли від різних 

видів насильства, 

жорстокого 

поводження   

допомоги 

3. Забезпечувати  

вилучення та  

подальше 

влаштування дітей із 

сімей, в яких існує 

безпосередня загроза 

їх життю або 

здоров’ю  

2019-

2022 

Служба у 

справах дітей 

виконавчого 

комітету 

Коростенської 

міської ради 

Фінансув

ання не 

потребує 

- - - - Вилучення 

дітей із 

небезпечного 

середовища та 

влаштування  в 

сім´ї громадян 

4. Інформувати 

населення  щодо 

соціальних послуг 

шляхом створення і 

розповсюдження 

соціальної реклами/ 

2019-

2022 

Коростенськи

й міський 

центр 

соціальних 

служб для 

сім’ї, дітей та 

молоді 

 

Фінансув

ання не 

потребує  

 

- - - -  

  5. Розробляти 

методичні, 

інформаційно-

довідкові матеріали 

на допомогу 

педагогічним 

працівникам, 

батькам, учням та 

щодо попередження 

2019-

2022 

Відділ освіти 

виконавчого 

комітету 

Коростенської 

міської ради 

Фінансув

ання не 

потребує 

- - - - Підвищення 

поінформовано

сті населення 

щодо 

отримання 

допомоги у разі 

насильства або 

його загрози 
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та протидії  

домашньому 

насильству 

6. Організовувати 

заходи з 

інформування 

населення щодо 

протидії торгівлі 

людьми, зокрема 

дітьми 

2019-

2022 

 

 

 

 

Коростенськи

й міський 

центр  

соціальних 

служб для 

сім’ї, дітей та 

молоді, 

Коростенськи

й ВП ГУНП в 

Житомирській 

області 

Фінансув

ання не 

потребує 

- - - - 

 

 

Ріст обізнаності 

серед дітей з 

питань 

правового 

захисту щодо 

торгівлі дітьми  

2.2. 

 

Підвищен

ня рівня 

обізнанос

ті 

населення

, зокрема 

дітей,  

щодо 

інфекції 

СНІДу, 

туберкуль

озу та 

наркомані

ї, 

формуван

1. Проводити в 

загальноосвітніх 

навчальних закладах 

заходи до 

Всесвітнього дня 

боротьби із СНІДом, 

Всесвітнього дня 

боротьби із 

захворюванням на 

туберкульоз 

2019-

2022 

Відділ  освіти 

виконавчого 

комітету 

Коростенської 

міської ради, 

Коростенськи

й  міський 

центр 

соціальних 

служб для 

сім’ї, дітей та 

молоді  

Фінансув

ання не 

потребує 

- - - - Забезпечення 

інформування 

дітей старшого 

шкільного віку 

про основи 

захисту від 

захворювання 

на ВІЛ-

інфекцію/ 

СНІД 
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-ня 

здорового 

способу 

життя 

  2. Створювати та 

поширювати 

соціально-рекламну 

продукцію, 

інформаційні 

матеріали з питань 

формування 

здорового способу 

життя 

2019-

2022 

Відділ  освіти 

виконавчого 

комітету 

Коростенської 

міської ради, 

Коростенськи

й  міський 

центр 

соціальних 

служб для 

сім’ї, дітей та 

молоді 

Фінансув

ання не 

потребує 

- - - -  

 3. Забезпечувати 

інформування 

дітей старшого 

шкільного віку про 

методи захисту від 

соціально-

небезпечних 

захворювань 

2019-

2022 

Відділ  освіти 

виконавчого 

комітету 

Коростенської 

міської ради 

Фінансув

ання не 

потребує 

- - - - Обмеження 

поширення 

серед дітей 

ВІЛ-інфекції/ 

СНІДу, 

туберкульозу, 

наркоманії 

ІII.  Забезпечення права дітей на освіту 

3.1. Забезпечу

вати 

рівний  

доступ 

1. Здійснювати 

контроль за 

охопленням дітей 

дошкільною та  

2019-

2022 

Відділ  освіти, 

служба у 

справах дітей 

виконавчого 

Фінансув

ання не 

потребує 

- - - - Збільшення 

кількості дітей, 

які відвідують 

дошкільні та 
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кожної 

дитини до  

якісної 

освіти 

 

загальною середньою 

освітою дітей 

відповідного віку 

комітету 

Коростенської 

міської ради 

загальноосвітні 

навчальні 

заклади 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Охоплювати 

загальною середньою 

освітою дітей, які 

переселилися з 

території проведення 

антитерористичної  

операції 

2019-

2022 

 

 

Відділ  освіти, 

служба у 

справах дітей 

виконавчого 

комітету 

Коростенської 

міської ради  

 

Фінансув

ання не 

потребує 

 

- 

 

 

 

 

- - - 

 

 

 

 

Охоплення всіх 

дітей, які 

переселилися з 

території 

проведення 

антитерористич

ної операції, 

загальною 

середньою 

освітою 

3.2. 

 

Забезпече

ння    

права на 

освіту 

дітей  з 

особливи

ми 

освітніми 

потребам

и 

 

 

    Впроваджувати 

інклюзивне навчання 

в дошкільних та 

загальноосвітніх 

навчальних закладах 

 

2019-

2022 

Відділ  освіти, 

служба у 

справах дітей 

виконавчого 

комітету 

Коростенської 

міської ради  

 

В межах 

фінансов

их 

можливос

тей 

- - - - Забезпечення 

дітей-інвалідів 

послугами 

навчальних 

закладів 

незалежно від 

стану здоров’я 

таких дітей та 

їх місця 

проживання і 

виховання 

IV. Культурний та духовний розвиток дітей 
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4.1. 

 

Залученн

я дітей 

різних 

категорій 

до заходів 

культури 

 

1. Прийняти участь У 

зустрічі керівництва 

облдержадміністрації 

та обласної ради з 

дітьми-сиротами та 

дітьми, позбавленими 

батьківського 

піклування, – 

випускниками  

загальноосвітніх шкіл  

2019-

2022 

Служба у 

справах дітей 

виконавчого 

комітету 

Коростенської 

міської ради  

 

 

В межах 

фінансов

их 

можливос

тей  

- - - - Забезпечення 

участі у заході  

до 20 дітей  

  2. Забезпечувати 

проведення заходів 

до Дня захисту дітей 

із залученням 

соціально 

незахищених 

категорій дітей 

 

2019-

2022 

Відділ  освіти 

виконавчого 

комітету 

Коростенської 

міської ради, 

Коростенськи

й  міський 

центр 

соціальних 

служб для 

сім’ї, дітей та 

молоді  

Міський 

бюджет 

40 50 50 60 Забезпечення 

участі у заході  

500 дітей 

3. Проводити заходи 

до Дня усиновлення 

із залученням сімей, 

які взяли на 

виховання дітей-сиріт 

та дітей, позбавлених 

батьківського 

2019-

2022 

Служба у 

справах дітей, 

відділ 

культури 

виконавчого 

комітету 

Коростенської 

В межах 

фінансов

их 

можливос

тей 

- - - - Забезпечення 

участі у заході  

дітей 
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піклування. міської ради, 

Коростенськи

й  міський 

центр 

соціальних 

служб для 

сім’ї, дітей та 

молоді 

4.Організовувати 

проведення 

новорічних та 

Різдвяних свят для 

дітей різних категорій 

 

 

 

 

2019-

2022 

Служба у 

справах дітей, 

відділ освіти і 

культури 

виконавчого 

комітету 

Коростенської 

міської ради 

Міський 

бюджет 

40 50 50 60 Забезпечення 

участі у заході  

дітей 

V.  Удосконалення системи роботи  щодо  соціального захисту дітей 

5.1. 

 

Забезпече

ння 

функціон

ування  

Єдиної 

інформаці

йно-аналі 

тичної 

системи 

,,Діти’’ 

 1. Забезпечувати 

своєчасне внесення 

достовірної 

інформації до Єдиної 

інформаційно-

аналітичної системи 

,,Діти’’ щодо  обліку: 

- дітей – сиріт та 

дітей, позбавлених 

батьківського 

піклування; 

2019-

2022 

Служба у 

справах дітей 

виконавчого 

комітету 

Коростенської 

міської ради 

В межах 

фінансов

их 

можливос

тей 

- - - - Якісне ведення  

обліку дітей 

незахищених 

категорій та 

потенційних 

усиновлювачів, 

опікунів, 

піклувальників, 

прийомних 

батьків, 

батьків-



22 

 

- дітей, які 

залишилися без 

батьківського 

піклування; 

- дітей, які 

перебувають у 

складних життєвих 

обставинах; 

- потенційних  

усиновлювачів, 

 

вихователів 

 

 

 

Секретар міської ради                                                В Вигівський



Додаток 3 

до Програми щодо виконання  

заходів Програми  ,,Національний 

 план дій щодо реалізації Конвенції ООН 

 про права дитини” на 2019-2022 роки” 

 

Показники продукту  Програми щодо виконання заходів загальнодержавної Програми ,, Національний план 

дій щодо реалізації Конвенції ООН  про права дитини’’ на 2019 – 2022 роки 
                           

№ 

з/п 
Назва показника 

Одиниця 

виміру 

Вихідні 

дані на 

початок 

дії 

програми 

 
 

 

2022 рік 

 

Всього 

витрат на 

виконання 

програми 

 

2019 рік 2020 рік 2021 рік 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

І 
1. Кількість дітей різних категорій, охоплених заходами 

до дня захисту дітей, новорічних та різдвяних свят для 

дітей різних категорій 

Осіб 1100 1150 1200 1250 1300 500000 

грн. 

2. Кількість заходів із забезпечення соціальної 

підтримки та надання соціальних послуг дітям різних 

категорій 

Одиниць 5 5 5 5 5  

ІІ 

1 Середні витрати на проведення одного заходу. грн. 20 000 20 000 25 000 25 000 30 000  

ІІІ 

    Динаміка дітей, охоплених заходами, порівняно з 

минулим роком  

% 104 104 104 104 104  

 

Секретар міської ради                                                                                                                          В.Вигівський 

 



 


