
           ПРОЕКТ  
 

_________ сесія Знам’янської міської ради 

сьомого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від  «___»_______ 2016  року                                                                    № 

м.Знам’янка 

 

Про затвердження Міської програми 

 розвитку сімейних форм виховання 

 дітей-сиріт та дітей,позбавлених батьківського піклування, 

 на 2016-2018 роки 

 

 

 

 

 Відповідно до законів України « Про охорону дитинства», »Про забезпечення 

організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування»,Указу Президента України від 16 грудня 2011 року № 1163 

 « Про питання щодо забезпечення реалізації прав дітей в Україні», розпорядження голови 

Кіровоградської обласної державної адміністрації від 02.02.2016 року № 40-р «Про 

схвалення обласної програми розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, на 2016-2018 роки, керуючись ст.26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», Знам’янська  міська рада 

 

В и р і ш и л а: 

 

1. Затвердити Міську програму розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування, на 2016-2018 роки   (додається). 

2. Рішення міської ради від 25 травня 2012 року  №  600 «Про затвердження Міської 

програми  розвитку сімейних форм виховання  дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, на 2012-2015 роки», зняти з контролю  у зв’язку із 

закінченням терміну її виконання. 

3. Організацію виконання даного рішення покласти на начальника служби у справах 

дітей Л.Карпук. 

4. Контроль за виконанням даної програми покласти на постійну комісію з питань 

освіти, культури та молоді (гол. Ю. Сопільняк). 

 

 

 

                   Міський голова                           С. Філіпенко 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                              Затверджено 

    рішенням міської ради 

    від «__»_____ 2016р. № 

 

 

                                                          Міська  програма 

розвитку сімейних форм виховання  дітей-сиріт та дітей, позбавлених                                            

батьківського піклування, на 2016-2018 роки 
 

 

 

    Розділ І. Загальні положення 

 

        Міська  програма розвитку сімейних форм виховання  дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, на 2016-2018 роки (далі –Програма) розроблена на 

підставі законів України «Про охорону дитинства», «Про забезпечення організаційно-

правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського  

піклування», Указу Президента України від 16 грудня 2011 року № 1163 « Про питання 

щодо забезпечення реалізації прав дітей в Україні», на виконання розпорядження голови 

обласної державної адміністрації від 30 грудня 2015 року  № 533-р « Про стан виконання 

обласної програми розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, на 2012-2015 роки», з урахуванням програми економічного і 

соціального розвитку Кіровоградської області на період до 2020 року та Плану заходів на 

2015-2017 роки із реалізації Стратегії розвитку Кіровоградської області на період до 2020 

року. 

 

 

 Розділ ІІ.Визначення проблем 

 

Одним із пріоритетних напрямків діяльності місцевих органів виконавчої влади та 

органів місцевого самоврядування в області є реалізація державної політики, щодо 

запобігання соціальному сирітству та влаштування  дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, до сімейних форм виховання –усиновлення, опіка/піклування, 

прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу.  

 

  

                                                    Розділ ІІІ. Мета програми 

      Метою програми є охоплення сімейними формами виховання якомога більшої 

кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та запобігання 

соціальному сирітству. 

 

 

Розділ ІУ.Обгрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, джерела 

фінансування, строки виконання 

 Вирішення проблеми передбачається шляхом: 

1) Реалізація права дітей на сімейне виховання, насамперед біологічними батьками 

або в сім’ях усиновителів,опікунів,піклувальників,прийомних сім’ях, дитячих 

будинках сімейного типу; 

2) Пропагування національної культури та духовної спадщини, національно-

патриотичного виховання дітей,проведення роботи з раннього виявлення та 

підтримки сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах; 

3) Активізація діяльності територіальних громад щодо пошуку 

опікунів,піклувальників,потенційних прийомних батьків,батьків-вихователів; 



4) Поширення соціальної реклами та широкого висвітлення в засобах масової 

інформації питань розвитку різних форм сімейного виховання дітей-сиріт та 

дітей,позбавлених батьківського піклування. 

  

                       Розділ У. Перелік завдань і заходів програми та 

                                           результативні показники: 

     

1. Основними пріоритетними завданнями Програми є: 

1) запобігання соціальному сирітству, надання комплексної допомоги сім’ям, які 

опинилися в складних життєвих обставинах; 

2) реалізація права дитини-сироти, дитини,позбавленої батьківського піклування,на 

виховання у сім’ї, їх соціалізації у суспільстві, влаштування дітей родинної групи на 

виховання до однієї сім’ї, пошук кандидатів в усиновителі, опікуни, піклувальники, 

прийомні батьки та батьки-вихователі; 

3) забезпечення соціальної підтримки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування; 

4) Результативні показники: 

Забезпечити протягом 2016-2018 років охоплення сімейними формами виховання 

дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування у місті, на рівні не нижче 

93%(див. додаток). 

 

 Розділ  УІ. Координація та контроль за ходом виконання Програми 

 

       1. Контроль за виконанням даної програми покласти на постійну комісію з питань 

освіти, культури та молоді (гол. Ю. Сопільняк). 
 Реалізація заходів Програми забезпечується керівниками місцевих органів 
виконавчої влади, задіяних у реалізації заходів програми. 
 Координацію діяльності даних органів у процесі виконання програми забезпечує 
служба у справах дітей виконавчого комітету Знам’янської міської ради. 
 Виконавці програми інформують службу у справах дітей про стан виконання 
заходів, визначених даною програмою,  щоквартально до 10 числа місяця, наступного за 
звітний період. 
 Служба у справах дітей виконавчого комітету Знам’янської міської ради 
узагальнює подані інформації щоквартально до 15 числа місяця,  наступного за звітним 
періодом та  забезпечує інформування служби у справах дітей облдержадміністрації про 
хід виконання програми, надає відповідні пропозиції щодо їх реалізації. 

 

  



УІІ.Напрями реалізації та заходи програми 

 

 
№

п

/

п 

Назва напряму 

реалізації(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів програми Термін виконання 

заходу 

Виконавці Джерела фінансування Очікуваний 

результат 

1. Запобігання соціальному 

сирітству,надання 

комплексної допомоги 

сім’ям з дітьми, які 

опинилися в складних 

життєвих обставинах. 

1) Проведення щороку розширених  нарад 
за участю служби у справах дітей, 
відділу освіти,   центру соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді, відділу  
у справах сім’ї та молоді, Знам’янського 
відділу поліції головного управління 
національної поліції в Кіровоградській 
області, щодо розвитку сімейних форм 
виховання в місті. 

 

Протягом  

2016-2018 років 

Служба у справах 

дітей,  центр 

соціальних служб 

для сім’ї, дітей та 

молоді, відділ у 

справах сім’ї та 

молоді, відділ 

освіти, 

Знам’янський 

відділ поліції 

головного 

управління 

національної 

поліції в 

Кіровоградській 

області. 

 Фінансування не 

потребує 

Реалізація 

права дітей на 

сімейні форми 

виховання 

  2) Забезпечити надання соціальних послуг 
батькам, позбавленим батьківських прав 
або дітей, яких відібрано  без 
позбавлення батьків  батьківських 
прав,спрямованих на повернення дітей 
на виховання  до біологічної сім’ї 

Протягом  

2016-2018 років 

Служба у справах 

дітей,  центр 

соціальних служб 

для сім’ї, дітей та 

молоді 

Фінансування не 

потребує 

Збільшення 

чисельності  

дітей,яких 

повернено на 

виховання у 

біологічну 

сім’ю 

  3) Забезпечити соціальний супровід сімей, 
які опинилися в складних життєвих 
обставинах, з метою недопущення 
вилучення дітей із цих сімей 

Протягом  

2016-2018 років 

Центр соціальних 

служб для сім’ї, 

дітей та молоді 

Фінансування не 

потребує 

Поліпшення 

якості роботи з 

сім’ями,що 

опинилися у 

складних 

життєвих 

обставинах. 

  4) Забезпечити  взаємодію суб ‘єктів 
соціальної роботи  із сім’ями, дітьми та 

Протягом  

2016-2018 років 

Служба у справах 

дітей,  центр 

Фінансування не 

потребує 

Захист прав 

дітей, які є 



молоддю  щодо своєчасного  виявлення  
сімей з дітьми, які опинилися у складних 
життєвих обставинах,та сімей,у яких 
існує ризик порушення прав дітей із 
числа внутрішньо переміщених осіб 

соціальних служб 

для сім’ї, дітей та 

молоді, відділ у 

справах сім’ї та 

молоді, відділ 

освіти, 

Знам’янський 

відділ поліції 

головного 

управління 

національної 

поліції в 

Кіровоградській 

області. 

внутрішньо  

переміщеними 

особами 

  5) Забезпечити діяльність 
консультативного пункту центру 
соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді при пологовому відділенні 
центральної районної лікарні 
м.Знам’янки, з метою зменшення 
кількості відмов від новонароджених 
дітей. 

 

Протягом  

2016-2018 років 

Центр соціальних 

служб для сім’ї, 

дітей та молоді 

Фінансування не 

потребує 

Зменшення 

кількості 

відмов від ново 

народ 

жених дітей 

  6) Забезпечити проведення виховних 
заходів у загальноосвітніх навчальних 
закладах міста для  старшокласників 
щодо формування культури сімейних 
стосунків,безпечного материнства та 
відповідального батьківства 

Протягом  

2016-2018 років 

Відділ 

освіти,центр 

соціальних служб 

для сім’ї, дітей та 

молоді,служба у 

справах дітей 

Фінансування не 

потребує 

Підвищення 

культури 

сімейних 

стосунків, 

безпечно 

материн 

ства, та 

відповідальног

о батьківства 

серед юнацтва 

2. Реалізація права дитини-

сироти, дитини, 

позбавленої батьківського 

піклування на виховання у 

сім’ї,їх соціалізації у 

суспільстві,влаштування 

дітей родинної групи на 

1)Забезпечити  протягом 2016-2018 років 
охоплення сімейними формами 
виховання дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування 
які перебувають на первинному обліку 
служби у справах дітей   на рівні не 
нижче 93% 

До 31 грудня  

2018 року 

Служба у справах 

дітей,  центр 

соціальних служб 

для сім’ї, дітей та 

молоді 

Фінансування не 

потребує 

Збільшення 

чисельності  

дітей-сиріт,  

дітей 

позбавлених 

батьківського 

піклування,охо



виховання до однієї 

сім’ї,пошук кандидатів в 

усиновителі,опікуни,піклу 

вальники,прийомні  батьки 

та батьки-вихователі 

плених 

сімейними 

формами 

виховання 

  2)забезпечити  підтримку 
функціонування Єдиної інформаційно-
аналітичної системи «Діти» з метою 
належного ведення обліку дітей-сиріт та 
дітей,позбавлених батьківського 
піклування,осіб. які бажають взяти їх на 
виховання та дітей, які опинилися у 
складних життєвих обставинах. 

Протягом  

2016-2018 років 

Служба у справах 

дітей 

Фінансування не 

потребує 

Своєчасні 

сть внесення 

інформації про 

дітей-сиріт та 

дітей, позбавле 

них 

батьківського 

піклування до 

Єдиної 

інформаційно-

аналітичної 

системи «Діти» 

    3)Забезпечити своєчасність надання 
дітям, які втратили батьків,правового 
статусу дитини-сироти та 
дитини,позбавленої батьківського 
піклування, та введення інформації   про 
них до Єдиної інформаційно-аналітичної 
системи «Діти» 

Протягом  

2016-2018 років 

Служба у справах 

дітей 

Фінансування не 

потребує 

Забезпечення 

захисту  прав 

дітей, які 

опинилися в 

складних 

життєвих 

обставинах 

  4)Забезпечити проведення постійного 
інформування громадськості про форми 
влаштування дітей-сиріт та 
дітей,позбавлених батьківського 
піклування,із застосуванням сімейних 
форм виховання та підтримку, яку надає 
держава сім’ям, які взяли на виховання 
таку дитину. 

Протягом  

2016-2018 років 

Служба у справах 

дітей,  центр 

соціальних служб 

для сім’ї, дітей та 

молоді 

Фінансування не 

потребує 

Збільшення 

кількості сімей, 

які виявили 

бажання взяти 

на виховання 

дитину-сироту, 

дитину,позбав 

лену 

батьківського 

піклування,ста

ршого 

шкільного віку 

  5)здійснювати пошук та відбір 
потенційних кандидатів в опікуни, 
піклувальники,прийомні батьки,батьки-
вихователі залежно від кількості дітей, 

Протягом  

2016-2018 років 

Служба у справах 

дітей,  центр 

соціальних служб 

для сім’ї, дітей та 

Фінансування не 

потребує 

Зменшення 

кількості дітей-

сиріт,дітей, 

позбавлених 



які сиротіють протягом  року в  місті та 
кількості  дітей, які перебувають на 
первинному обліку служби у справах 
дітей і виховуються в інтернатних 
закладах. 

молоді батьківського 

піклування, які 

виховуються в 

інтернатних 

закладах 

області. 

  6)Посилити роботу щодо пошуку 
біологічних родичів дітей,які втратили 
батьків,з метою влаштування їх в сім’ї 
опікунів та піклувальників 

Протягом  

2016-2018 років 

Служба у справах 

дітей 

Фінансування не 

потребує 

Влаштування 

дітей в сім’ї 

родичів 

  7)Забезпечити влаштування дітей,які 
набули статусу дитини-сироти, 
дитини,позбавленої батьківського 
піклування,виключно із застосуванням 
сімейних форм виховання та 
недопущення  їх влаштування до 
інтернатних закладів області 

Протягом  

2016-2018 років 

Служба у справах 

дітей,  центр 

соціальних служб 

для сім’ї, дітей та 

молоді 

Фінансування не 

потребує 

Зменшення 

кількості дітей-

сиріт,дітей, 

позбавлених 

батьківського 

піклування, які 

виховуються в 

інтернатних 

закладах 

області. 

  8)Забезпечити  соціальне супроводження 
прийомних сімей та дитячих будинків 
сімейного типу,які функціонують на 
території міста 

Протягом  

2016-2018 років 

Центр соціальних 

служб для сім’ї, 

дітей та молоді 

Фінансування не 

потребує 

Ефективне 

функціонува 

ння прийомних 

сімей та 

дитячих 

будинків 

сімейного типу 

  9) Тримати на постійному контролі 
умови  утримання та виховання дітей-
сиріт  та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, у сім’ях 
опікунів/піклувальників,прийомних 
сім’ях,дитячих будинках сімейного 
типу. 

Протягом  

2016-2018 років 

Служба у справах 

дітей,  центр 

соціальних служб 

для сім’ї, дітей та 

молоді 

Фінансування не 

потребує 

Забезпечення 

права дитини 

на належні 

умови 

утримання та 

виховання 

  10)Забезпечити розгляд на засіданнях 
комісій  з питань захисту прав дитини 
питання ефективності функціонування 
прийомних сімей та дитячих будинків 
сімейного типу. 

Щороку 

протягом 2016-2018 

років 

Служба у справах 

дітей 

Фінансування не 

потребує 

Ефективне 

функціонува 

ння прийомних 

сімей та 

дитячих 

будинків 



сімейного типу 

  11)Тримати  на постійному контролі 
умови утримання та виховання дітей у 
інтернатних закладах,  які розташовані 
на території міста. 

Протягом 2016-2018 

років 

Служба у справах 

дітей 

Фінансування не 

потребує 

Забезпечення 

права дитини 

на належні 

умови 

утримання та 

виховання 

 Забезпечення соціальної 

підтримки дітей-сиріт та 

дітей,позбавлених 

батьківського піклування 

Забезпечити своєчасне призначення 
державної соціальної допомоги на дітей-
сиріт та дітей,позбавлених батьківського 
піклування,які виховуються в сім’ях 
опікунів/піклувальників,прийомних 
сім’ях,дитячих будинках сімейного 
типу. 

Протягом  

2016-2018 років 

Управління 

соціального 

захисту населення 

У межах бюджетних 

призначень 

Реалізація 

права дітей на 

отримання 

державних 

соціальних 

виплат 

 


