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 У тому числі:  
 коштів міського бюджету  

2.Аналіз ситуації 

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.  

Cаме  сім’я є найкращим середовищем для виховання дитини, її 
розвитку та становлення особистості. 92% вихованців інтернатів в Україні 
мають батьків. Офіційні дані свідчать про те, що ще 15 років тому зі 100 
тисяч вихованців інтернатів 40% складали діти-сироти і діти, позбавлені 
батьківського піклування. Тепер же таких дітей — лише 8%, а решта мають 



  

батьків.  І це також має стимулювати батьків виховувати таких діток не в 
інтернатах, а в родині.  

У місті Коростені проживає 77 сімей із дітьми, із них перебувають на 
обліку СЖО (в складних життєвих обставинах) - 137, дітей з інвалідністю - 
382, сім’ї в яких батьки мають інвалідність - 78, малозабезпечені - 234, 
багатодітні - 529. В комунальному навчальному закладі ,,Ушомирській 
загальноосвітній школі-інтернат’’ Житомирської обласної ради перебувають 
- 14 дітей.  

На території міста функціонує 8 дитячих будинків сімейного типу, 2 
прийомні сім’ї, КМЦСПДС ,,Віри, Надії, Любові’’, комунальна установа 
,,Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів ,,Джерело надії’’ 
Коростенської міської ради,  центр соціально-психологічної реабілітації 
населення в м.Коростені, інклюзивно-ресурсний центр. Також за допомогою 
Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) та уряду України в місті створена ,,Клініка, 
дружня до молоді’’, яка виріщує проблеми ризикованої поведінки сучасної 
молоді та підлітків і надає медико-соціально-психологічну допомогу. 

Станом на 05.07.2019 року на первинному обліку служби у справах дітей 
перебуває  106 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (43 
– дитини-сироти, 63 – позбавлені батьківського піклування).  З них перебуває 
під опікою – 94 дитина-сирота та дитина, позбавлена  батьківського 
піклування (37 – сиріт, 57 – пбп),   ПС- 5 (3 – сиріт, 2 - пбп), ДБСТ – 5 (2 -  
сиріт, 3 – пбп), 3 - сім’я родичів/знайомих, державні заклади –   1 ( пбп).  
 Таким чином, до сімейних форм виховання влаштовано   99,04 % від 
загальної кількості дітей.  

 
Кількість дітей, які  перебувають  на первинному обліку  станом на 

05.07.2019  року, осіб 
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піклування 

 
Загальна кількість дітей, які  перебували на первинному обліку   

по роках, осіб 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      В порівнянні з  аналогічним періодом спостерігається тенденція до 
зниження кількості дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського 
піклування, що зумовлено активізацією роботи з профілактики соціального 
сирітства, раннього виявлення неблагополучних сімей та проведення 
відповідної роботи з ними. 
       На території міста станом на 05.07.2019 року проживає 83 опікуна, 
піклувальника, які виховують 94 дитини-сироти та дитини, позбавлені 
батьківського піклування. Діти, які перебувають під опікою/піклуванням 
становлять 83,03% від загальної чисельності дітей, які перебувають на обліку 
( у 2007 - 82%, 2008 - 80%, 2009 - 80 %, 2010 -86 %, 2011- 79%, 2012 – 80%, 
2013 - 81,5%, 2014 - 82%, 2015- 77,8%, 2016 – 83,03%, 2017 - 86,27% , 2018- 
89,21%).  
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Відсоток  дітей, які виховуються в сім’ях опікунів/піклувальників 
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Влаштування дітей в дитячі будинки сімейного типу та прийомні сімї 
м.Коростеня, осіб 

 
 

 
      Постійно ведеться робота щодо своєчасного виявлення дітей, які з різних 
причин залишилися без батьківського піклування. За 2018 рік  на первинний 
облік взято 20 дітей-сиріт, та дітей, позбавлених батьківського піклування, з 
них влаштовано: під опіку – 16 дітей, 1 – усиновлено, 1  - ДБСТ, 2 - сім’я 
родичів; знято з обліку 17 дітей: 15 дітей у зв`язку з досягненням повноліття, 
1 дитину у зв’язку з усиновленням, 1 – з поверненням на виховання до 
матері.  

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18

осіб

7 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19
роки

Дитячі будинки
сімейного типу

Прийомні сім'ї



  

 
Рух дітей, які мають статус дитина-сирота, або дитина, позбавлена 

батьківського піклування, осіб 
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2016 -15; 2017 - 11; 2018
Знято з обліку дітей      
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- 17

 
 

Виявлення та влаштування дітей, осіб  
 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 

Діти, які перебувають у державних закладах  

Дітей із міста Коростеня, які перебувають у державних закладах – 73. Із 
них: 

Назва закладу Кількість осіб 

КЗ «Радомишльська ЗОШ-інтернат І-ІІІ ступенів» 1 
КНЗ “Ушомирська загальноосвітня  школа— інтернат І-ІІ 
ступенів” 

15 

КУ  «Тетерівський дитячий будинок-інтернат» 2 
КЗ «Житомирський обласний ліцей-інтернат для 
обдарованих дітей» Житомирської обласної ради 

10 

Березівський навчально-реабілітаційний центр 11 
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Житомирської обласної ради 
Вишевицька спецшкола-інтернат 8 
КЗ «Денишівський навчально-реабілітаційний центр» 
Житомирської обласної ради 

3 

Житомирська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат 1 
Житомирська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-
ІІІ ступенів №1 

2 

КНЗ «Житомирська спеціальна загальноосвітня школа-
інтернат» 

6 

«Спеціальна загальноосвітня школа-інтернат №5 ім. 
Я.П.Батюка» м.Києва 

2 

КНЗ «Коростишівська спецшкола-інтернат»   4 
КНЗ «Новоград-Волинська загальноосвітня школа- інтернат 
І-ІІ ступенів» 

1 

КНЗ «Потіївська спеціальна загальноосвітня школа-
інтернат» 

2 

КНЗ «Кмитівська спеціальна загальноосвітня школа-
інтернат» житомирської обласної ради 

3 

 

Дані про дітей з обмеженням життєдіяльності ( з порушеннями 
психічного та фізичного розвитку, в тому числі з інвалідністю)  

З них: Назва порушення 
розвитку дітей 

Загальна 
кількість 0-2 роки 3-5 років 6-15 років 16-17 років 

Порушення опорно-
рухового апарату 

1163 2 119 861 181 

Порушення зору  1746 4 107 1392 243 
Порушення слуху 45 - 6 31 8 
Порушення мовлення 51 - 24 23 4 

Затримка психічного 
розвитку 

756 - 178 564 14 

З розумовою відсталістю 27 - - 17 10 
З синдромом Дауна 9 - 2 7 - 
З аутизмом 11 - 1 9 1 

З комплексним 
обмеженням 
життєдіяльності 

836 1 185 626 26 

 

 

 



  

3. Мета програми  

Мета проекту – максимально забезпечити право кожної дитини 
виховуватися в сім’ї або наближеному до сімейного середовищі. 

Ціль 1: Забезпечити реформування системи інституційного догляду 
та виховання дітей. 

Завданнями є: 
- реінтеграція дітей із державних закладів у рідні сім’ї або форми 

влаштування наближені до них; 
- розширення спектра послуг для кризових сімей з метою попередження 

розлучення дитини із родиною; 
- розширення мережі альтернативних (сімейних) форм виховання. 
Ціль 2: Забезпечити продуктивність та ефективність роботи нової 

системи виховання та догляду дітей 
Завданнями для досягнення цілі являється:  
- координація дій всіх структур при впроваджені нової програми захисту 

дитячого населення м. Коростеня. 
- моніторинг проміжних та остаточних результатів. 
- проведення аналітичної роботи з надання оцінки нових структур і 

методів роботи. 
4. Строки та етапи виконання Програми 

Програми захисту інтересів та прав дітей м. Коростеня розрахована на 
2019-2026 роки та виділятиме наступні етапи: 

I етап – 2019-2020  роки розробка робочих планів, створення команд з 
розробки індивідуальної програми розвитку дітей з особливими освітніми 
потребами в закладах освіти міста, забезпечення надання соціальних послуг 
для сімей з дітьми, які опинились в складних життєвих обставинах, 
розширення мережі дитячих будинків сімейного типу м.Коростення; 

II етап – 2021-2022 роки продовження створення ресурсних кімнат у 
закладах освіти міста, розробка механізму взаємодії пологовий будинок - 
патронажна сестра – первинна медична ланка – кабінет катамнестичного 
спостереження – служба раннього втручання – сім’я, створення послуги 
раннього втручання в  КУ «Центр соціальної реабілітації дітей –інвалідів 
«Джерело надії» Коростенської міської ради, створення першої патронатної 
сім’ї у м.Коростені;   

III етап – 2023-2024 роки надання послуги особистого асистування в 
навчальних закладах, для дітей з порушенням розвитку, запровадження 



  

послуги денного догляду, розширення мережі дитячих будинків сімейного 
типу м. Коростеня; 

IV етап -  2025 -2026 роки розширення мережі патронатних сімей 
м.Коростеня, розгляд відомчих звітів про виконання заходів Програми 
захисту інтересів та прав  дітей м.Коростеня на засіданнях Координаційної 
ради з питань охорони дитинства та підтримки сім’ї. 

 

5. Напрями діяльності та заходи Програми 

Розвиток послуг для підтримки дітей та сімей 

Соціальні проблеми сім'ї (як-то безробіття, інвалідність, бідність) самі 
по собі не можуть слугувати підставою вилучення дитини, натомість, 
вимагають відповідних послуг для поліпшення благополуччя та збереження 
сім'ї. 

Основними напрямками є: 
- освітні послуги:    
А) Подальший розвиток інклюзивної освіти, бо  це можливість для 

багатьох дітей жити зі своєю сім’єю та соціалізуватися, не втрачаючи 
можливості для розвитку та ефективного навчання, використовуючи досвід  
європейських країн, які  мають свої власні стратегії щодо побудови 
інклюзивності в системі освіти.  

Б) Підготовка вчителів. Повернення дітей з інституцій у громаду 
вимагає від вчителів шкіл, які вони почнуть відвідувати, готовності, навичок, 
розуміння проблем та особливостей, що ставатимуть попереду. 

В) Розвиток та розширення інклюзивно-ресурсного центру в 
м.Коростені. 

- медичні послуги:  
А) Ведення медичного супроводу   дітей і сімей та проведення аналізу 

змін у стані здоров’я дітей у зв’язку із змінами форм влаштування дітей. 
Б) Продовження надання послуг  ,,Клінікою дружньої до молоді’’, яка 

вирішує проблеми ризикованої поведінки сучасної молоді та підлітків та 
надає медико-соціално-психологічну допомогу. 

 - соціальні послуги:  
А)  підтримка функціонування Коростенського міського центру соціальної підтримки  
дітей  та сімей ,Віри, Надії, Любові’’.  Відповідно до покладених завдань,  Центр 
провадить свою діяльність за напрямками: 

надання притулку дітям, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітям, 
які залишилися без піклування батьків, дітям-сиротам та дітям, позбавленим 
батьківського піклування; 



  

- соціальна реінтеграція дітей  у їх біологічні сім’ї; 
- сприяння влаштуванню дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, до сімейних форм виховання ;  
- консультування та представництво інтересів сімей, які перебувають у складних 

життєвих обставинах, у державних органах, органах місцевого самоврядування, 
підприємствах, установах та організаціях, незалежно від форм власності.  

-  організацію оздоровчих поїздок для дітей як в Україні, так  і за її межами. 
 

Б) Створення відділення матері й дитини, які потерпають від домашнього 
насилля на базі Коростенського міського центру соціальної підтримки  дітей 
та сімей  ,,Віри, Надії, Любові’’. 

В) Діяльність комунальної установи ,,Центр соціальної реабілітації 
дітей-інвалідів ,,Джерело надії’’ Коростенської міської ради. Основний 
напрямок роботи центру - реабілітація дітей-інвалідів. 

Г) використання  Соціально - психологічної служби відділу освіти 
Коростенської міської ради для співпраці з батьками, вчителями, 
представниками громадських організацій та ПМПК та надання відповідної 
допомоги. 

 Де-інституалізація дітей (реінтеграція в біологічну родину/ 
альтернативні форми розміщення) 

 
Розвинені країни пройшли тривалий шлях реформування своїх систем 

догляду за дітьми.  Відповідні закони врегулювали питання адресної 
допомоги нужденним сім'ям на потреби дітей, а з іншого унеможливили їх 
розміщення в інституції з причин бідності. Розвиток послуг, зміни в 
добробуті та громадській думці зробили нормою усиновлення, взяття під 
опіку  тих дітей, що з різних причин втратили сім'ю. За останніми даними, до  
першої п’ятірки серед розвинутих країн з кращою політикою в відношенні 
дитини і сім’ї належать  Швеція, Норвегія, Ісландія, Естонія, Португалія. 

Для реалізації Де-інституціоналізації в м.Коростені необхідно виконати 
наступний ряд завдань: 

 Аналіз потреб та причини влаштування дітей, в першу чергу,  до КНЗ 
,,Ушомирської загальноосвітньої школи-інтернат’’ Житомирської 
обласної ради. 

 Забезпечення умов для повернення дітей, які зараз перебувають у 
закладі, до рідних сімей. 

 Забезпечення всебічної  підтримки сім’ї та доступ до соціальних послуг 
для сімей з дітьми на місці проживання; інтернатний догляд може бути 
подоланий тільки через комплексний підхід, коли до вирішення 
проблеми будуть залучені сім’ї з дітьми, державні органи  та  члени 
суспільства. 



  

 Вирішення  питання щодо надання статусу дитини, позбавленої 
батьківського піклування, відносно двох дітей з подальшим 
влаштуванням до сімейних форм виховання. 

 Підготовка до самостійного життя, забезпечення соціального 
включення випускниці інтернатного закладу. 

 Формування громадської думки щодо шкідливого впливу інституцій та 
ефективних механізмів захисту дітей. 

 
 Попередження розлучення дитини із біологічною родиною 

 
На сьогоднішній день існує певна структур влаштування дитини, яка 

потребує допомоги і не може залишатись у біологічній сім’ї (рис.1).  

 
Рис. 1 Структура влаштування дитини, яка потребує допомоги і не може 

залишатись у біологічній сім’ї, яка функціонує на сьогоднішній день. 

 



  

 
        Рис.2 Структура влаштування дитини, яка потребує допомоги і не 

може залишатись у біологічній сім’ї  з врахуванням наданих відповідних 
послуг з метою  повернення дитини в біологічну сім’ю. 

Як бачимо із схеми (рис.2), такі заходи, це додатковий шанс дитини 
повернутися в біологічну сім’ю. 

 
План отримання наступних результатів: 

 Припинення влаштування в заклади інституційного догляду та 

виховання дітей. 

 Підвищення рівня соціальної захищеності з метою збільшення 

відсотку повернення та виховання дітей у біологічних сім’ях. 

 Охоплення більшої кількості дітей потребуючих інклюзивне 

навчання. 

 Надання допомоги сім’ям з дітьми з особливими потребами як 

результат мотивація для батьків самостійно доглядати за своїми 

дітьми. 

Детальний план заходів наведено в Додатку №1. 
 
 

6. Результативні показники Програми 
 
Результативні показники Програми захисту інтересів та прав дітей 

м.Коростеня на 2019-2026 роки наведені в Додатку №2. 



  

                                                                                
7.  Організація виконання та контроль за ходом виконання 

Програми    Координація, моніторинг, оцінка. 
 

      Забезпечити моніторинг  та проведення оцінки виконання заходів плану 
реформування системи інституційного догляду і виховання дітей  в 
м.Коростені.  

 Розробити систему моніторингу та оцінки, визначити основні джерела 
отримання даних, методи збору інформації, визначити індикатори (кількісні 
та / або якісні), які будуть характеризувати результативність реалізації 
заходів  плану; 

 Забезпечення прозорості процесу реалізації  плану; 
 Планування і проведення моніторингу та оцінки виконання  плану  

структурними підрозділами; 
 Визначення відповідальних працівників за  моніторинг реалізації  

плану; 
 Інформування жителів міста про результати виконання плану; 
 Висвітлення результатів моніторингу на офіційному сайті виконавчого 

комітету  Коростенської міської ради. 
Контроль за виконанням заходів, завдань та досягненням очікуваних 

результатів Програми здійснюється виконавчим комітетом міської ради та 
службою у справах дітей виконавчого комітету Коростенської міської ради, 
відділом охорони здоров’я виконавчого комітету Коростенської міської ради, 
відділом освіти виконавчого комітету Коростенської міської ради, 
управлінням праці та соціального захисту населення виконавчого комітету 
Коростенської міської ради, Коростенським міським центром соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді. 

Головними виконавцями Програми готуються:  
щорічний звіт виконання етапу Програми. 
Після закінчення терміну реалізації кожного етапу Програми, головний 

виконавець у місячний термін надає управлінню економіки виконавчого 
комітету міської ради підсумковий звіт про виконання відповідного етапу.  

Щорічний звіт про виконання кожного етапу Програми має бути 
винесений на розгляд Координаційної ради з питань охорони дитинства та 
підтримки сім’ї.  

Після закінчення терміну реалізації Програми, головний виконавець у 
місячний строк надає управлінню економіки виконавчого комітету міської 
ради підсумковий звіт про її виконання. 

  
 



  

8. Фінансове забезпечення 

Реалізація Програми здійснюється за рахунок коштів державних 
субвенцій  та інших джерел, не заборонених законодавством. 

Обсяг фінансових, матеріально-технічних і трудових ресурсів, 
необхідних для реалізації Програми, визначається щороку з урахуванням 
можливостей державного бюджету та інших джерел, не заборонених 
законодавством. 

 
 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                    В.Вигівський 
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Додаток 1 
до Програми захисту інтересів  

та прав дітей м.Коростеня 
на 2019-2026 роки 

  

 

ПЛАН ЗАХОДІВ 

ПРОГРАМИ ЗАХИСТУ ІНТЕРЕСІВ ТА ПРАВ ДІТЕЙ м. КОРОСТЕНЯ 

НА 2019-2026 РОКИ 

 

Завдання Назва заходів Термін 
виконанн

я 

Відповідальні 
виконавці 

Показники 
виконання 

Фінансо
ва 

потреба 
Основна мета плану: Послідовне реформування діючої системи забезпечення прав дітей в місті та формування системи, яка забезпечить 
проживання, догляд і виховання дитини в сім’ї або в умовах максимально наближених до сімейних 

І. Координація та взаємодія в процесі реформування системи інституційного догляду і виховання дітей 
 

Специфічні цілі: 
створення ефективних механізмів координації і взаємодії усіх суб'єктів реформування системи інституційного догляду і виховання дітей; 
визначення рівнів відповідальності в процесі реформи; 
інтегрування основних принципів, цілей і завдань Національної стратегії в План заходів програми захисту інтересів та прав  дітей м.Коростеня; 
впровадження механізму прийняття рішень в інтересах дитини, залучення дітей до прийняття рішень, що стосуються їх долі. 
1.1. Забезпечити 
організаційну 
спроможність щодо 
здійснення 
реформування 

1.1.1. Створення Координаційної ради з питань 
охорони дитинства та підтримки сім'ї. 

IV квартал  
2019 р.  

Виконавчий комітет 
Коростенської міської 
ради 
 

Рішення 
виконавчого 
комітету 
Коростенської 

Не 
потребу

є 
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міської ради системи 
інституційного 
догляду і виховання 
дітей у м.Коростені 

1.1.2. Проведення засідань Координаційної ради з 
питань охорони дитинства та підтримки сім'ї. 

щокварталу Голова та члени 
Координаційної ради 

Протоколи 
засідань, 
прийняті 
рішення 

Не 
потребу

є 

 1.1.3. Розробка, затвердження та впровадження 
щорічних галузевих робочих планів з реалізації Плану 
заходів програми захисту інтересів та прав  дітей 
м.Коростеня в Житомирській області на 2019-2026 
роки. 

Щороку 
до 1 
лютого 

Управління праці та 
соціального захисту 
населення виконавчого 
комітету 
Коростенської міської 
ради 
Відділ освіти 
виконавчого комітету 
Коростенської міської 
ради 
Відділ охорони 
здоров’я виконавчого 
комітету 
Коростенської міської 
ради  
Служба у справах 
дітей виконавчого 
комітету 
Коростенської міської 
ради 
Коростенський 
міський центр 
соціальних служб для 
сім`ї, дітей та молоді 
 

Розроблені/затве
рджені робочі 

плани 

Не 
потребу

є 
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1.2 Залучити 
недержавні 
організації  до 
реалізації програми 
захисту інтересів та 
прав  дітей 
м.Коростеня в 
Житомирській 
області на 2019-2026 
роки 

1.2.1.  Проведення дослідження та створення переліку 
недержавних організацій, що здійснюють діяльність в 
сфері захисту прав дітей, надають послуги для дітей і 
сімей з дітьми на території м.Коростеня в сфері 
освіти, соціального захисту, охорони здоров'я та 
реабілітації. 

IУ квартал  
2019 р. 

Управління праці та 
соціального захисту 
населення виконавчого 
комітету 
Коростенської міської 
ради 
Відділ освіти 
виконавчого комітету 
Коростенської міської 
ради 
Відділ охорони 
здоров’я виконавчого 
комітету 
Коростенської міської 
ради  
Служба у справах 
дітей виконавчого 
комітету 
Коростенської міської 
ради 
Коростенський 
міський центр 
соціальних служб для 
сім`ї, дітей та молоді 

Створений і 
оприлюднений / 

доступний 
регіональний 

реєстр 
організацій 

Не 
потребу

є 

ІІ. Розвиток освітніх, медичних, соціальних і реабілітаційних послуг для дітей і сімей з дітьми 
Специфічні цілі: 
створення системи якісних і ефективних послуг на рівні міста, що відповідають потребам дітей і сімей з дітьми, з метою попередження 
розлучення дітей з біологічною родиною; 
забезпечення дітей-вихованців закладів інституційного догляду послугами, необхідними для реінтеграції в суспільство, утримання та виховання 
дітей в сімейному середовищі; 
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збільшення кількості дітей з особливими освітніми потребами, охоплених інклюзивним навчанням  (починаючи з 2019 року);  
забезпечення надання соціальних послуг дітям та сім'ям з дітьми (включно недержавними організаціями). 
Освітні послуги 

2.1.1.Забезпечення функціонування КУ «КІРЦ»: 2019-2026  Відділ освіти 
виконавчого комітету 
Коростенської міської 
ради 
 

1 ІРЦ створений 
і функціонує 

За 
розраху
нками 
надавача 
послуг 
наближе
ного до 
спожива
ча 
 

2.1.2. Продовжити роботу команд психолого-
педагогічного супроводу в закладах освіти міста. 

2019-2020  Відділ освіти 
виконавчого комітету 
Коростенської міської 
ради 

У всіх закладах 
створені і діють  
команди 

Не 
потребу

є 

2.1 Забезпечити 
розвиток системи 
надання послуг  в 
інклюзивному 
середовищі 

2.1.3. Створення команд з розробки індивідуальної 
програми розвитку дітей з особливими освітніми 
потребами в закладах освіти міста. 

2019-2020  Відділ освіти 
виконавчого комітету 
Коростенської міської 
ради 
Навчальні заклади  

У всіх закладах 
світи міста  
створені і діють 
команди зі 
створення 
індивідуальної 
програми 
розвитку 

Не 
потребу

є 

 2.1.4. Продовження створення  ресурсних кімнат у 
закладах освіти міста. 

2019-2021  Відділ освіти 
виконавчого комітету 
Коростенської міської 
ради 
 

У 10 школах і 9 
ДНЗ створені і 
діють 
інклюзивні 
ресурсні кімнати 

За 
розраху
нками 
надавача 
послуг 
наближе
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ного до 
спожива
ча 

 2.1.5. Забезпечення послуги особистого асистування в 
навчальних закладах, для дітей з порушеннями 
розвитку. 

2019-2026  Відділ освіти 
виконавчого комітету 
Коростенської міської 
ради 
 

Потреби 
визначені. 
41 дитині зі 
складними 
порушеннями 
розвитку 
забезпечений 
доступ до освіти 

За 
розраху
нками 
надавача 
послуг 
наближе
ного до 
спожива
ча 
 

2.2 Забезпечити 
догляд дітей у 
громаді за місцем 
проживання 

2.2.1. Створення та забезпечення доступності послуги 
продовженого дня в навчальних закладах I та II 
ступенів 
 

2019-2020  Відділ освіти 
виконавчого комітету 
Коростенської міської 
ради 
 
 

Потреби 
визначені. 
Групи / послуги 
продовженого 
дня в 
навчальних 
закладах I 
ступеню 
створені і 
функціональні.  

За 
розраху
нками 
надавача 
послуг 
наближе
ного до 
спожива
ча 
 

 2.2.2. Забезпечення гарячим харчуванням дітей у 
закладах I і II ступенів 

2019-2026  Відділ освіти 
виконавчого комітету 
Коростенської міської 
ради 
Управління праці та 
соціального захисту 
населення виконавчого 

Потреби 
визначені. 
 

За 
розраху
нками 

надавача 
послуг 

наближе
ного до 
спожива

ча 
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комітету 
Коростенської міської 
ради 

 

2.2.3. Забезпечення доступу до освіти дітям 
дошкільного віку, в тому числі дітям з обмеженими 
можливостями, які мають особливі освітні потреби. 

2019-2025  Відділ освіти 
виконавчого комітету 
Коростенської міської 
ради 
 

Дошкільні 
навчальні 
заклади створені 
та 
функціонують. 
 

За 
розраху
нками 

надавача 
послуг 

наближе
ного до 
спожива

ча 
2.2.4. Продовження роботи та забезпечення 
доступності послуги продовженого дня (чергової 
групи) в дошкільних навчальних закладах. 
 

2019-2026  Відділ освіти 
виконавчого комітету 
Коростенської міської 
ради 
Виконавчий комітет 
Коростенської міської 
ради 

Потреби 
визначені. 
Чергові групи 
створені і 
функціонують 

За 
розраху
нками 

надавача 
послуг 

наближе
ного до 
спожива

ча 
 2.2.5. Забезпечення перевезення дітей з особливими 

освітніми потребами для отримання освітніх послуг в 
закладах загальної середньої та дошкільної освіти. 

2021-2026  Відділ освіти 
виконавчого комітету 
Коростенської міської 
ради 
Виконавчий комітет 
Коростенської міської 
ради 
 

Потреби 
визначені 
дітям з 
особливими 
освітніми 
потребами 
забезпечений 
доступ до освіти 

За 
розраху
нками 

надавача 
послуг 

наближе
ного до 
спожива

ча 

Медичні послуги 
2.3 Створити 2.3.1. Створення ефективної системи надання 2019-2026  Відділ охорони 100% дитячого За 
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систему надання 
медичних послуг 

первинної медичної допомоги відповідно до 
встановлених нормативів. 

здоров’я виконавчого 
комітету 
Коростенської міської 
ради  
Виконавчий комітет 
Коростенської міської 
ради 
 

населення мають 
доступ і 
забезпечені 
медичними 
послугами 

розраху
нками 
надавача 
послуг 
наближе
ного до 
спожива
ча 

 2.3.2. Забезпечення патронажного сестринського 
спостереження за новонародженими і дітьми раннього 
віку із сімей, які опинилися в складних життєвих 
обставинах спільно із соціальними працівниками. 

2019-2026  Відділ охорони 
здоров’я виконавчого 
комітету 
Коростенської міської 
ради  
Управління праці та 
соціального захисту 
населення виконавчого 
комітету 
Коростенської міської 
рад 
Коростенський 
міський центр 
соціальних служб для 
сім`ї, дітей та молоді 
Виконавчий комітет 
Коростенської міської 
ради 

100% 
новонароджених 
і дітей раннього 
віку охоплені 
патронажним 
наглядом 

За 
розраху
нками 
надавача 
послуг 
наближе
ного до 
спожива
ча 

 2.3.3. Забезпечення середовища безпечного для життя 
дитини в закладах дошкільної та загальної середньої 

2019-2026  Відділ охорони 
здоров’я виконавчого 
комітету 

Розроблені та 
затверджені 
критерії 

За 
розраху
нками 
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освіти. Коростенської міської 
ради  
Відділ освіти 
виконавчого комітету 
Коростенської міської 
ради 
 
 

середовища 
безпечного для 
життя дитини у 
закладах 
дошкільної та 
загальної 
шкільної освіти. 
У 100% закладах 
дошкільної та 
загальної 
шкільної освіти 
введені посади 
медичної сестри 

надавача 
послуг 
наближе
ного до 
спожива
ча 

 2.3.4. Забезпечення ефективної системи вторинної 
медичної допомоги. Розвиток установ, що надають 
спеціалізовану медичну допомогу для дитячого 
населення. 

2019-2025  Відділ охорони 
здоров’я виконавчого 
комітету 
Коростенської міської 
ради  

Мережа закладів 
розвинена і 
функціонує 

За 
розраху
нками 
надавача 
послуг 
наближе
ного до 
спожива
ча 

2.4 Забезпечити 
профілактичну 
діяльність з метою 
попередження 
ризиків народження 
дітей з порушеннями 
здоров’я  

2.4.1. Створення і розвиток мережі кабінетів 
планування сім'ї зі школами відповідального 
батьківства при жіночій консультації та “Клініці, 
дружній до молоді». 

2019-2026  Відділ охорони 
здоров’я виконавчого 
комітету 
Коростенської міської 
ради  
Виконавчий комітет 
Коростенської міської 

Розроблено, 
затверджено та 
впроваджується 
програма 
навчання 
молодих батьків 
по догляду і 

 За 
розраху
нками 
надавача 
послуг 
наближе
ного до 
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ради 
 

вихованню 
новонародженої 
дитини 

спожива
ча 

 2.4.2. Розробка і впровадження механізму взаємодії: 
пологовий будинок - патронажна сестра - первинна 
медична ланка - кабінет катамнестичного 
спостереження - служба раннього втручання - центри 
реабілітації - сім'я. 

2020-2025  Відділ охорони 
здоров’я виконавчого 
комітету 
Коростенської міської 
ради  
Управління праці та 
соціального захисту 
населення виконавчого 
комітету 
Коростенської міської 
ради 
Служба у справах 
дітей виконавчого 
комітету 
Коростенської міської 
ради 
Коростенський 
міський центр 
соціальних служб для 
сім`ї, дітей та молоді 
Виконавчий комітет 
Коростенської міської 
ради 

Механізм 
розроблений та 
впроваджений. 
Видано 
розпорядження 
голови обласної 
державної 
адміністрації.  

За 
розраху
нками 
надавача 
послуг 
наближе
ного до 
спожива
ча 

2.5  Забезпечити 
розвиток послуги 
раннього втручання 

2.5.1. Створення і розвиток послуг раннього 
втручання в КУ ,,Центр соціальної реабілітації дітей-
інвалідів ,,Джерело надії’’ Коростенської міської ради  

2021-2026  Виконавчий комітет 
Коростенської міської 
ради 

Потреби 
визначені. 

За 
розраху
нками 
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Управління праці та 
соціального захисту 
населення виконавчого 
комітету 
Коростенської міської 
рад 

 надавача 
послуг 
наближе
ного до 
спожива
ча 

Соціальні послуги  
2.6 Забезпечити 
організаційну 
спроможність та 
планування надання 
соціальних послуг 

2.6.1. Проведення комплексної оцінки потреб 
населення у соціальних послугах в м.Коростені 

 2020 р. Управління праці та 
соціального захисту 
населення виконавчого 
комітету 
Коростенської міської 
ради 
Коростенський 
міський центр 
соціальних служб для 
сім`ї, дітей та молоді 
Виконавчий комітет 
Коростенської міської 
ради 

Звіт за 
результатами 
оцінки. 
 

Не 
потребу
є 

 2.6.2. Розробка перспективних планів розвитку 
системи соціальних послуг в  м Коростені  

2020 р. Управління праці та 
соціального захисту 
населення виконавчого 
комітету 
Коростенської міської 
ради 
Коростенський 
міський центр 
соціальних служб для 

Розроблення 
планів  

Не 
потребу
є 
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сім`ї, дітей та молоді 
Виконавчий комітет 
Коростенської міської 
ради 

2.7 Забезпечити 
функціонування 
системи соціальних 
послуг з підтримки  
сімей з дітьми 

2.7.1. Забезпечення надання базових соціальних 
послуг для дітей та сімей з дітьми в м.Коростені 
відповідно до потреб. 
 

2020-2025 Управління праці та 
соціального захисту 
населення виконавчого 
комітету 
Коростенської міської 
ради 
Коростенський 
міський центр 
соціальних служб для 
сім`ї, дітей та молоді 
Виконавчий комітет 
Коростенської міської 
ради 

Соціальні 
послуги 
надаються 

За 
розраху
нками 
надавача 
послуг 
наближе
ного до 
спожива
ча 

2.7.2. Функціонування Коростенського міського 
центру соціальної підтримки дітей і сімей «Віри, 
Надії, Любові». 

2019-2026  Служба у справах 
дітей виконавчого 
комітету 
Коростенської міської 
ради 
Виконавчий комітет 
Коростенської міської 
ради 

Коростенський 
міський центр 
соціальної 
підтримки дітей 
та сімей «Віри, 
Надії, Любові» 
створений і 
функціонує 

За 
розраху
нками 
надавача 
послуг 
наближе
ного до 
спожива
ча 

 

2.7.3. Забезпечення надання в м.Коростені соціальних 
послуг для сімей з дітьми, які опинилися в складних 

2019-2026  Управління праці та 
соціального захисту 
населення виконавчого 

Діти і сім'ї в 
СЖО  
знаходяться під 

За 
розраху
нками 
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життєвих обставинах. комітету 
Коростенської міської 
ради 
Коростенський 
міський центр 
соціальних служб для 
сім`ї, дітей та молоді 
Виконавчий комітет 
Коростенської міської 
ради 

соціальним 
супроводом, 
отримують 
допомогу 
відповідно до 
потреб. 
 

надавача 
послуг 
наближе
ного до 
спожива
ча 

2.7.4. Розвиток соціальної послуги консультування 
сімей з дітьми щодо соціального захисту та 
підтримки. 

2019-2026  Управління праці та 
соціального захисту 
населення виконавчого 
комітету 
Коростенської міської 
ради 
Коростенський 
міський центр 
соціальних служб для 
сім`ї, дітей та молоді 
Виконавчий комітет 
Коростенської міської 
ради  

Послуги 
консультування 
надаються в 
м.Коростені 

За 
розраху
нками 
надавача 
послуг 
наближе
ного до 
спожива
ча 

2.7.5.  Запровадження послуги денного догляду. 
 

2021-2025  Управління праці та 
соціального захисту 
населення виконавчого 
комітету 
Коростенської міської 
ради 

Кожна дитина, 
яка потребує, 
отримує послугу 
денного догляду  

За 
розраху
нками 
надавача 
послуг 
наближе
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Відділ охорони 
здоров’я виконавчого 
комітету 
Коростенської міської 
ради  
 
Виконавчий комітет 
Коростенської міської 
ради 

ного до 
спожива
ча 

2.8.1. Створення і розвиток послуги для підтримки/ 
забезпечення соціальної інтеграції випускників 
інтернатних закладів. 

2019-2021 Коростенський 
міський центр 
соціальних служб для 
сім`ї, дітей та молоді 
Виконавчий комітет 
Коростенської міської 
ради 

Послуга 
створена, 100% 
випускників 
отримують 
послугу 

За 
розраху
нками 
надавача 
послуг 
наближе
ного до 
спожива
ча 

2.8 Забезпечити 
підтримку дітей-
сиріт та дітей, 
позбавлених 
батьківського 
піклування, та осіб з 
їх числа 

2.8.2. Створення та забезпечення функціонування 
соціальних гуртожитків та соціальних квартир 

2019-2026  Виконавчий комітет 
Коростенської міської 
ради 
Служба у справах 
дітей виконавчого 
комітету 
Коростенської міської 
ради 
Коростенськи міський 
центр соціальної 
підтримки дітей та 

Послуга 
створена та 
надається за 
потребою 

За 
розраху
нками 
надавача 
послуг 
наближе
ного до 
спожива
ча 
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сімей  «Віри, Надії, 
Любові» 

2.9  Забезпечити  
організацію системи 
управління 
(адміністрування)   
соціальними 
послугами 

2.9.1. Впровадження механізму соціального 
замовлення соціальних послуг, в тому числі у 
недержавних суб’єктів  

до 2024 р. Управління праці та 
соціального захисту 
населення виконавчого 
комітету 
Коростенської міської 
ради 
Коростенський 
міський центр 
соціальних служб для 
сім`ї, дітей та молоді 
Служба у справах 
дітей виконавчого 
комітету 
Коростенської міської 
ради 
Виконавчий комітет 
Коростенської міської 
ради 

Механізм 
впроваджений. 
Можливість 
замовлення 
соціальних 
послуг у 
недержавних 
суб’єктів 
створена. 
Організований 
конкурс. Кошти 
залучені. 

За 
розраху
нками 
надавача 
послуг 
наближе
ного до 
спожива
ча 

Реабілітаційні послуги 
2.10. Забезпечити 
надання 
реабілітаційних 
послуг відповідно до 
державних 
стандартів 

2.10.1. Визначення потреби в реабілітаційних 
послугах для дітей з обмеженими можливостями. 

I квартал  
2020 р. 

Відділ охорони 
здоров’я виконавчого 
комітету 
Коростенської міської 
ради  
Відділ освіти 
виконавчого комітету 
Коростенської міської 

Аналіз 
проведений. 
Потреби 
визначені 

Не 
потребу
є 
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ради 

 2.10.2.  Створення послуги соціальне таксі для сімей з 
дітьми з функціональними обмеженнями. 
 

2021-2026  Виконавчий комітет 
Коростенської міської 
ради 
 

Створення 
послуги 

За 
розраху
нками 
надавача 
послуг 
наближе
ного до 
спожива
ча 

ІІІ. Розвиток сімейних та інших форм альтернативного догляду для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 
Специфічні цілі: 
створення системи якісних і ефективних форм альтернативного догляду дітей;  
створення умов для забезпечення прав дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, на  проживання і виховання в сім'ї або в 
умовах максимально наближених до сімейного середовища. 
3.1. Забезпечити 
фахову підтримку 
сімей, в яких 
виховуються діти-
сироти та діти, 
позбавлені 
батьківського 
піклування 

3.1.1. підготовка та підвищення кваліфікації фахівців 
із соціальної роботи для супроводу/супроводження 
сімей, в яких виховуються діти-сироти та діти, 
позбавлені батьківського піклування. 
  

 
2020-2021 

Обласний центр 
соціальних служб для 
сім'ї, дітей та молоді, 
Коростенський 
міський центр 
соціальних служб для 
сім`ї, дітей та молоді 
Виконавчий комітет 
Коростенської міської 
ради 

 
Фахівці 
призначені, 
підготовлені 

 
За 
розраху
нками 
надавача 
послуг 
наближе
ного до 
спожива
ча 

3.2. Створити умови 
для забезпечення 
прав дитини-сироти, 
дитини, позбавленої 

3.2.1. Організація підбору та направлення кандидатів 
в усиновителі, опікуни, піклувальники, прийомні 
батьки, батьки – вихователі. 

2019-2026  Коростенський 
міський центр 
соціальних служб для 
сім`ї, дітей та молоді 

Продовження 
підбору 
кандидатів.  

За 
розраху
нками 
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Служба у справах 
дітей виконавчого 
комітету 
Коростенської міської 
ради 
 

надавача 
послуг 
наближе
ного до 
спожива
ча 

3.2.2. Забезпечення якісним, систематичним 
соціальним супроводом/супроводженням  сім’ї 
опікунів, піклувальників, прийомні сім’ї, дитячі 
будинки сімейного типу та їх дітей 

2019-2026  Коростенський 
міський центр 
соціальних служб для 
сім`ї, дітей та молоді 
 
 

Супровід/супров
одження 
забезпечено 
відповідно до 
Державного 
стандарту.  

За 
розраху
нками 
надавача 
послуг 
наближе
ного до 
спожива
ча 

батьківського 
піклування, на  
проживання і 
виховання в сім'ї 

3.2.3.  Створення груп взаємопідтримки  прийомних 
батьків, батьків – вихователів. 
 

2019-2020  Коростенський 
міський центр 
соціальних служб для 
сім`ї, дітей та молоді 
 

Створена і 
працює.  
 

За 
розраху
нками 
надавача 
послуг 
наближе
ного до 
спожива
ча 

3.3. Забезпечити 
влаштування дітей-
сиріт та дітей, 
позбавлених 
батьківського 
піклування, у сімейні 

3.3.1. Створення 1 сім’ї патронатних вихователів для 
тимчасового влаштування дітей, в тому числі дітей - 
сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування: 
2021 р. - 1  

2021-2026  Служба у справах 
дітей виконавчого 
комітету 
Коростенської міської 
ради 

Створення 3 –х  
сімей 
патронатних 
вихователів  

За 
розраху
нками 
надавача 
послуг 
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2022 р. -      
2023 р. 1   
2024 р. -    
2025 р. -1   

Коростенський 
міський центр 
соціальних служб для 
сім`ї, дітей та молоді 
Виконавчий комітет 
Коростенської міської 
ради 

наближе
ного до 
спожива
ча 

форми виховання 

3.3.2.   Створення  дитячих будинків сімейного типу: 
2020 р. - 1   
2021 р. -  
2022 р. -  
2023 р. - 1 
2024 р. -   
2025 р. -  
2026 р. -  

2020-2026  Служба у справах 
дітей виконавчого 
комітету 
Коростенської міської 
ради 
Коростенський 
міський центр 
соціальних служб для 
сім`ї, дітей та молоді 
Виконавчий комітет 
Коростенської міської 
ради 

8 ДБСТ створені За 
розраху
нками 
надавача 
послуг 
наближе
ного до 
спожива
ча 

3.4. Забезпечити 
захист житлових 
прав дітей-сиріт, 
дітей, позбавлених 
батьківського 
піклування, та осіб з 
їх числа 

3.4.1. Забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх 
числа. 

2019-2026  Служба у справах 
дітей виконавчого 
комітету 
Коростенської міської 
ради 
Виконавчий комітет 
Коростенської міської 
ради 
 

Особи з числа 
дітей-сиріт та 
дітей, 
позбавлених 
батьківського 
піклування,  що 
перебувають на 
обліку, при 
потребі 
отримують 
житло 

За 
розраху
нками 
надавача 
послуг 
наближе
ного до 
спожива
ча 
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IV. Кадрове забезпечення реформування системи інституційного догляду і виховання дітей 
Специфічні цілі: 
організація підготовки та перепідготовки всіх суб'єктів, що мають повноваження і відповідальність в процесі реалізації  Програми захисту 
інтересів та прав  дітей м.Коростеня ;в Житомирській області на 2019-2026 роки; 
забезпечення достатньої кількості фахівців, які здійснюють свою діяльність у сфері захисту прав дітей та надання їм послуг; 
обслуговування та керування професійної реконверсії (перепідготовки) кадрового потенціалу зі сфери інституційного догляду та виховання дітей. 
4.1 Визначити 
кадрову потребу 
для розвитку 
інклюзивної освіти  

4.1.1 Введення посадових одиниць для кадрового 
забезпечення інклюзивно-ресурсних центрів (ІРЦ). 
Підготовка персоналу. 
 

2019-2020  Відділ освіти 
виконавчого комітету 
Коростенської міської 
ради 
Виконавчий комітет 
Коростенської міської 
ради 
 

10 нових 
посадових 
одиниць  
ІРЦ забезпечені 
кваліфікованими 
кадрами, 
персонал 
навчений 

За 
розраху
нками 
надавача 
послуг 
наближе
ного до 
спожива
ча 

 4.1.2. Введення посадових одиниць персоналу 
підтримки в навчальних закладах I та II ступенів: 
- асистент учителя  
- психолог 
- логопед 
- корекційний педагог 
- вихователь групи продовженого дня  

2019-2026  Відділ освіти 
виконавчого комітету 
Коростенської міської 
ради 
Виконавчий комітет 
Коростенської міської 
ради 
 

Структури і 
послуги 
підтримки 
забезпечені 
кваліфікованими 
кадрами 

За 
розраху
нками 
надавача 
послуг 
наближе
ного до 
спожива
ча 
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4.1.3. Введення посадових одиниць персоналу 
підтримки в закладах дошкільної освіти: 
 - асистент вихователя 
 - психолог 
 - логопед 
- соціальний педагог 

2020-2026  Відділ освіти 
виконавчого комітету 
Коростенської міської 
ради 
Виконавчий комітет 
Коростенської міської 
ради 

Структури і 
послуги 
підтримки 
забезпечені 
кваліфікованими 
кадрами 

За 
розраху
нками 
надавача 
послуг 
наближе
ного до 
спожива
ча 

4.2. Забезпечити 
кадрову потребу  
для соціальних  

послуг 

4.2.1. Забезпечення персоналом центру  соціальної 
підтримки дітей та сімей «Віри, Надії, Любові». 
Підготовка персоналу. 

2019-2026  Служба у справах 
дітей виконавчого 
комітету 
Коростенської міської 
ради 
Виконавчий комітет 
Коростенської міської 
ради 

Посади введені,  
фахівці навчені 

За 
розраху
нками 
надавача 
послуг 
наближе
ного до 
спожива
ча 

 4.2.2. Забезпечення персоналом послуги персональний 
асистент.  

2019-2026  Відділ освіти 
виконавчого комітету 
Коростенської міської 
ради 
Виконавчий комітет 
Коростенської міської 
ради 
 

41 посаду 
введено 

За 
розраху
нками 
надавача 
послуг 
наближе
ного до 
спожива
ча 

4.3. Забезпечити  
кадрову потребу 
для альтернативних 
форм виховання 
дітей  

4.3.1. Підбір  кандидатів в  патронатні вихователі. 2020-2026  Коростенський 
міський центр 
соціальних служб для 
сім`ї, дітей та молоді 
Служба у справах 
дітей виконавчого 

Кандидати 
підібрані та 
направлені на 
навчання 

За 
розраху
нками 
надавача 
послуг 
наближе
ного до 
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комітету 
Коростенської міської 
ради 
Виконавчий комітет 
Коростенської міської 
ради 

спожива
ча 
закласти 
кошти 
на 
навчанн
я 

V. Трансформація  закладів  інституційного догляду і виховання дітей 
Специфічні цілі: 
поступове зменшення кількості дітей в установах інституційного догляду і виховання  на 10% щороку (починаючи з 2019 р.); 
скорочення кількості закладів інституційного догляду і  виховання дітей на 15% щороку (починаючи з 2019 р.); 
припинення до 2026 року діяльності всіх типів установ інституційного догляду і  виховання дітей, в яких проживає понад 10 вихованців. 
5.1 Забезпечити 
підготовку Плану 
трансформації 
кожного закладу 
інституційного 
догляду і  виховання 
дітей 

5.1.1. Проведення комплексної оцінки кожної дитини, 
розміщеної в закладі інституційного догляду і 
виховання дітей, і розробка індивідуального плану 
реінтеграції  дитини. 

2019-2024  Члени комісій з 
трансформації 
закладів. 
 

Звіти оцінки  
розроблені. 
Індивідуальні 
плани 
реінтеграції  
дитини 
розроблені. 

Не 
потребу

є 

 
VI. Інформаційно-просвітницька діяльність 

Специфічні цілі: 
забезпечення поінформованості керівників і фахівців різних рівнів про процеси реформи; 
інформування громадськості та батьків про права дитини на сім'ю, на освіту, на охорону здоров’я тощо і про обов'язки дорослих забезпечити 
реалізацію цих прав; 
просування значущості та необхідності розвитку альтернативних форм захисту дітей в ситуації ризику для забезпечення впровадження прав дітей 
та поліпшення добробуту дітей та їх сімей. 
6.1. Забезпечити 
інформаційно-
просвітницьку 
діяльність в місті 

6.1.1. Розробка і впровадження плану заходів щодо 
інформування громадськості про Програму захисту 
інтересів та прав  дітей м.Коростеня ;в Житомирській 

2019-2026  Відділ інформаційно-
консультативного 
забезпечення 

Затвердження 
плану 

Не 
потребу

є 
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області на 2019-2026 роки, його цілі і завдання. виконавчого комітету 
Коростенської міської 
ради 

6.2 Організувати 
комунікаційні 
кампанії 

6.2.1. Організація комунікаційних кампаній. 2019-2026 Відділ інформаційно-
консультативного 
забезпечення 
виконавчого комітету 
Коростенської міської 
ради 
Служба у справах дітей 
виконавчого комітету 
Коростенської міської 
ради 

Організація 
комунікаційних 
кампаній 

 

VII. Залучення ресурсів для виконання Плану 
Специфічні цілі: 
забезпечення ефективності використання коштів, що спрямовуються на систему захисту, догляду та виховання дітей . 
7.1. Забезпечити 
достатнє 
фінансування 
виконання заходів 
Програми захисту 
інтересів та прав  
дітей м.Коростеня ;в 
Житомирській 
області на 2019-2026 
роки;  

7.1.1. Розробка та затвердження порядку 
використання коштів, передбачених для фінансування 
заходів щодо виконання  Програми захисту інтересів 
та прав  дітей м.Коростеня в Житомирській області на 
2019-2026 роки; 

2019 -2026  Управління праці та 
соціального захисту 
населення виконавчого 
комітету 
Коростенської міської 
ради 
Відділ освіти 
виконавчого комітету 
Коростенської міської 
ради 
Відділ охорони 
здоров’я виконавчого 
комітету 

Розроблення 
порядку 
 

Не 
потребу

є 
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Коростенської міської 
ради  
Служба у справах 
дітей виконавчого 
комітету 
Коростенської міської 
ради 
Коростенський 
міський центр 
соціальних служб для 
сім`ї, дітей та молоді 
Виконавчий комітет 
Коростенської міської 
ради 

 7.1.2. Щороку передбачати кошти для фінансового 
забезпечення виконання заходів Програми захисту 
інтересів та прав  дітей м.Коростеня.   

2019-2026  Управління праці та 
соціального захисту 
населення виконавчого 
комітету 
Коростенської міської 
ради 
Відділ освіти 
виконавчого комітету 
Коростенської міської 
ради 
Відділ охорони 
здоров’я виконавчого 
комітету 
Коростенської міської 
ради  
Служба у справах 

Заявки на 
включення до 
бюджету коштів 
для виконання 
заходів. 
 

Не 
потребу
є 
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дітей виконавчого 
комітету 
Коростенської міської 
ради 
Коростенський 
міський центр 
соціальних служб для 
сім`ї, дітей та молоді 
Виконавчий комітет 
Коростенської міської 
ради 

 7.1.3. Проведення заходів щодо виявлення  
альтернативних джерел фінансування та 
налагодження співпраці з міжнародними донорськими 
проектами і програмами технічної допомоги та 
грантів. 

2019-2026  Управління праці та 
соціального захисту 
населення виконавчого 
комітету 
Коростенської міської 
ради 
Відділ освіти 
виконавчого комітету 
Коростенської міської 
ради 
Відділ охорони 
здоров’я виконавчого 
комітету 
Коростенської міської 
ради  
Служба у справах 
дітей виконавчого 
комітету 
Коростенської міської 

Використання 
позабюджетних, 
альтернативних 
джерел. 

Не 
потребу

є 
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ради 
Коростенський 
міський центр 
соціальних служб для 
сім`ї, дітей та молоді 
Виконавчий комітет 
Коростенської міської 
ради 

VIII. Моніторинг та оцінка виконання Програми захисту інтересів та прав  дітей м.Коростеня в Житомирській області на 2019-2026 роки  
Специфічні цілі: 
забезпечення реалізації Програми захисту інтересів та прав  дітей м.Коростеня у встановлені терміни та у відповідності з встановленими 
показниками; 
забезпечення прозорості процесу реалізації Програми захисту інтересів та прав  дітей м.Коростеня; 
інформування жителів регіону про результати виконання Програми захисту інтересів та прав  дітей м.Коростеня; 
забезпечення моніторингу та оцінки стану дітей для гарантування їхнього добробуту в процесі впровадження Програми захисту інтересів та прав  
дітей м.Коростеня. 
8.1 Забезпечити 
моніторинг  та 
проведення оцінки 
виконання заходів 
Програми захисту 
інтересів та прав  
дітей м.Коростеня в 
Житомирській 
області на 2019-2026 
роки  

8.1.1. Розробити систему моніторингу та оцінки, 
визначити основні джерела отримання даних, методи 
збору інформації, визначити індикатори (кількісні та / 
або якісні), які будуть характеризувати 
результативність реалізації заходів  Програми захисту 
інтересів та прав  дітей м.Коростеня.   

2019-2026 Виконавчий комітет 
Коростенської міської 
ради 

Затвердити 
рішення про 
організацію 
моніторингу 

Не 
потребу

є 

 8.1.2.  Планування і проведення моніторингу та 
оцінки виконання  Програми захисту інтересів та прав  
дітей м.Коростеня структурними підрозділами.  

2019-2026  Виконавчий комітет 
Коростенської міської 
ради 

Затвердити 
рішення про 
організацію 
моніторингу 

Не 
потребу

є 

 8.1.3. Розгляд відомчих звітів про виконання заходів 2019-2026  Члени Координаційної Представлені Не 
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виконання  Програми захисту інтересів та прав  дітей 
м.Коростеня на засіданнях Координаційної ради з 
питань охорони дитинства та підтримки сім'ї 

ради, Управління праці 
та соціального захисту 
населення виконавчого 
комітету 
Коростенської міської 
ради 
Відділ освіти 
виконавчого комітету 
Коростенської міської 
ради 
Відділ охорони 
здоров’я виконавчого 
комітету 
Коростенської міської 
ради  
Служба у справах 
дітей виконавчого 
комітету 
Коростенської міської 
ради 
Коростенський 
міський центр 
соціальних служб для 
сім`ї, дітей та молоді 

звіти. 
Прийнято 
рішення 

потребу
є 

 8.1.4. Проведення аналізу цільового / адресного 
використання фінансових ресурсів в рамках 
виконання заходів  Програми захисту інтересів та 
прав  дітей м.Коростеня.   

щороку 
(до 01.02. 
наступног
о  за 
звітним 

Управління праці та 
соціального захисту 
населення виконавчого 
комітету 
Коростенської міської 
ради 

Проведення 
аналізу 
цільового 
використання 
фінансових 
ресурсів. Звіт за 

Не 
потребу

є 
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роком) Відділ освіти 
виконавчого комітету 
Коростенської міської 
ради 
Відділ охорони 
здоров’я виконавчого 
комітету 
Коростенської міської 
ради  
Служба у справах 
дітей виконавчого 
комітету 
Коростенської міської 
ради 
Коростенський 
міський центр 
соціальних служб для 
сім`ї, дітей та молоді 
Виконавчий комітет 
Коростенської міської 
ради 

результатами 
аналізу  

 8.1.5. Підготовка та оприлюднення щорічного 
підсумкового звіту про результати проведення 
моніторингу виконання Програми захисту інтересів та 
прав  дітей м.Коростеня.   

щороку 
(до 01.03. 
наступног
о  за 
звітним 
роком) 

Управління праці та 
соціального захисту 
населення виконавчого 
комітету 
Коростенської міської 
ради 
Відділ освіти 
виконавчого комітету 
Коростенської міської 

Опублікування 
звіту. 

Не 
потребу

є 
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ради 
Відділ охорони 
здоров’я виконавчого 
комітету 
Коростенської міської 
ради  
Служба у справах 
дітей виконавчого 
комітету 
Коростенської міської 
ради 
Коростенський 
міський центр 
соціальних служб для 
сім`ї, дітей та молоді 
Виконавчий комітет 
Коростенської міської 
ради 

 8.1.6. Плановий перегляд і кореляція  Програми 
захисту інтересів та прав  дітей м.Коростеня.   

2021 р. 
2024 р. 
2026 р. 

Структурні підрозділи 
виконавчого комітету 
Коростенської міської 
ради 

Зміни та 
доповнення 
внести у разі 
потреби 

Не 
потребу

є 

 8.1.7. Висвітлення результатів моніторингу на 
офіційному сайті м.Коростеня, на сайтах структурних 
підрозділів, в інших засобах масової інформації. 

2019-2026  Відділ інформаційно-
консультативного 
забезпечення 
виконавчого комітету 
Коростенської міської 
ради 
Управління праці та 
соціального захисту 

Висвітлення 
результатів на 
сайтах, в інших 
засобах масової 
інформації 
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населення виконавчого 
комітету 
Коростенської міської 
ради 
Відділ освіти 
виконавчого комітету 
Коростенської міської 
ради 
Відділ охорони 
здоров’я виконавчого 
комітету 
Коростенської міської 
ради  
Служба у справах 
дітей виконавчого 
комітету 
Коростенської міської 
ради 
Коростенський 
міський центр 
соціальних служб для 
сім`ї, дітей та молоді 
 

 
            Секретар міської ради                                                                                                           В.Вигівський 
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Додаток 2 

до Програми захисту інтересів  
та прав дітей м.Коростеня 

на 2019-2026 роки 
Результативні показники Програми 

 
Результативні показники  __Програми захисту інтересів та прав дітей м.Коростеня  на 2019-2026 роки________________ 

                          назва програми 
 

№ 
з/п Назва показника Одиниця 

виміру 
Вихідні дані на 

початок дії програми 

І етап 
виконання 
програми 

 (2019 - 2020 
роки) 

 

ІІ етап 
(2021 - 

2022 роки) 
 

ІІІ етап (2023 
- 2024 роки) 

 

ІV етап 
(2025 -2026 

роки) 
Всього витрат на 

виконання 
програми 

 

1 2 3 4 5 
 

6 7 8 9 

І Показники продукту програми  
1 Дитячі будинки 

сімейного типу 
Кількість 
сімей 

8 9 9 10 10 За кошти 
державної 
субвенції 

2 Патронатні сім’ї Кількість 
сімей 

0 0 1 2 2 За кошти 
державної 
субвенції 

3 Послуга 
раннього 
втручання 
Кількість 
організацій 
спроможних 

Кількість 0 0 1 1 1 Фінансування не 
потребує 
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надавати послугу 

 

        Секретар міської ради                                                                                                                                В.Вигівський 
 

 

4 Соціальні 
гуртожитки та 
соціальні 
квартири 

кількість  2 - 
гуртожитки 
4 - квартир 

2- гуртожитки, 
соціальні 
квартири 
докуповуються 
у разі 
необхідності  

2- гуртожитки,   
соціальні 
квартири 
докуповуються 
у разі 
необхідності 

2- гуртожитки,   
соціальні 
квартири 
докуповуються 
у разі 
необхідності 

2- гуртожитки,   
соціальні 
квартири 
докуповуються 
у разі 
необхідності 

Залучені 
кошти (в 
т.ч. кошти 
державної 
субвенції) 

ІІ Показники ефективності програми 
1 Розміщення 

дітей в Дитячих 
будинках 
сімейного типу 
 
 

Кількість 
дітей 

8 сімей 
максимальна 
кількість 
розміщення 
дітей-78 осіб 

9 сімей  
максимальна 
кількість 
розміщення 
дітей-87 осіб 

 10 сімей 
максимальна 
кількість 
розміщення 
дітей - 96 осіб 

 Кошти 
державної 
субвенції 

ІІІ Показники якості програми 
 
 
1 
 
 
 
 

Зменшення 
відсотку дітей , 
які виховуються 
в інституційних 
закладах 

% 0,62 0,58 0,55 0,5 0,47 Залучені 
кошти (в 
т.ч. кошти 
державної 
субвенції) 


