ПРОЕКТ № 2452

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО
СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від ___________ 2019 року

№ _____

Про внесення змін до рішення
міської ради від 15 березня 2017 року
№ 829 “Про затвердження Міської програми
соціально-правового захисту дітей,
профілактики правопорушень у
дитячому середовищі та популяризації
сімейних форм виховання на 2017-2019 роки”
Керуючись статтями 140, 143 Конституції України, статтями 26, 59 Закону
України “Про місцеве самоврядування в Україні”,
Міська рада міста
Кропивницького
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до рішення міської ради від 15 березня 2017 року
№ 829 “Про затвердження Міської програми соціально-правового захисту дітей,
профілактики правопорушень у дитячому середовищі та популяризації сімейних
форм виховання на 2017–2019 роки”, а саме: додаток до Міської програми
соціально-правового захисту дітей, профілактики правопорушень у дитячому
середовищі та популяризації сімейних форм виховання на 2017 – 2019 роки
викласти в новій редакції, що додається.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань охорони здоров’я, освіти, культури, молоді і спорту та
соціальної політики та заступника міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради Дзюбу Н.Є.
Міський голова
Галина Вовк 24 37 05

А.РАЙКОВИЧ

Додаток
до рішення Міської ради
міста Кропивницького
__________________ 2019 року
№
Обсяг фінансування
заходів щодо реалізації Міської програми соціально-правового захисту дітей, профілактики правопорушень у дитячому
середовищі та популяризації сімейних форм виховання на 2017-2019 роки

(нова редакція)
Фінансове забезпечення (тис. грн)
2017 рік

№
з/п

1
1

1.1

1.2

1.3

1.4

Зміст заходу

2

Термін
виконання

Виконавці

3

4

Загальноміські освітньо-виховні та
культурологічні заходи
Проведення акції «Готуємо дітей до
школи» з нагоди Дня знань для дітей,
які перебувають у складних життєвих
обставинах (прибдання канцелярського
приладдя)
Відзначення новорічних свят та Дня
Св.Миколая для дітей-сиріт, дітей,
позбавлених батьківського піклування;
дітей, які перебувають у складних
Управлінжиттєвих обставинах; дітей з
ня з
2017
інвалідністю із числа дітей-сиріт, дітей,
питань
2019
позбавлених батьківського піклування
захисту
роки
(придбання подарунків)
прав
Відзначення Дня інвалідів для дітей з
дітей
інвалідністю із числа дітей-сиріт, дітей,
позбавлених батьківського піклування;
дітей які, перебувають у складних
життєвих обставинах (придбання
подарунків)
Відзначення Дня усиновлення, Дня
матері та Дня сім'ї (придбання
подарунків, квітів, грамот, папок,
рамок до них, розміщення біллбордів,
сітілайтів)

2018 рік
Місцевого
бюджету

Всього

5
75,04

12,40

Субвенція з
Інших
державного
джерел
Спеці
бюджету Загальфінаналь(спец.
суванний
ний
фонд)
ня
фонд
фонд

6

Всього

Субвенція з
державного
бюджету
(спец.фонд)

11

7

8

9

10

75,04

0,0

0,0

120,00

12,40

15,0

Місцевого
бюджету

Інших
джерел
Загаль- Спеціа
фінанний
льний
сування
фонд
фонд

12
120,0

15,0

13

2019 рік
Місцевого
бюджету
Субвенція з

Інших
державного
джерел
Всього
Загаль- Спеціальбюджету
фінансуний
ний
(спец.фонд)
вання
фонд
фонд

14

15

14

15

16

0,0

127,1

127,1

0,0

0,0

15,94

15,94

Результат
впровадження

17

Підтримка дітей , які
перебувають у
складних життєвих
обставинах
Організація
змістовного дозвілля
дітей

35,00

8,80

3,30

35,00

8,80

3,30

40,0

9,2

3,6

40,0

9,2

3,6

42,4

9,72

3,8

42,4

9,72

3,8

Підтримка дітей з
інвалідністю, із
числа дітей-сиріт та
дітей, позбавлених
батьківського
піклування
Відновлення та
збереження сімейних
традицій

продовження додатку

2

1.5

1.6

1.7

2.

3.

4.

5

Забезпечення єдиними квитками дітейсиріт, дітей, позбавлених батьківського
піклування

Оплата транспортних послуг для
проведення профілактичних рейдів по
виявленню дітей, які займаються
бродяжництвом, жебракуванням,
рейдів по обстеженню умов
проживання дітей, які перебувають у
складних життєвих обставинах, дітейсиріт, дітей, позбавлених батьківського
піклування
Виготовлення та придбання
інформаційно-методичних матеріалів,
брошур, інших інформаційних видань з
питань захисту прав дитини

Проведення поточного ремонту та
технічного нагляду за адресою
м.Кропивницький, вул.Червоногірська,
буд.2-д
Облаштування дитячих будинків
сімейного типу меблями (придбання
меблів)
Проведення капитального ремонту
(утеплення фасаду), проектнокошторисних робіт, експертиз та
технічного нагляду за адресами:
м.Кропивницький, вул.Червоногірська,
буд.2-д та м.Кропивницький,
вул.Дружби, 48-б.
Придбання житла для ДБСТ та квартир
дітям-сиротам, особам з їх числа за
рахунок субвенції з державного
бюджету

Управління з
2017 питань
2019
захисту
роки
прав
дітей

ВСЬОГО:

Начальник управління з питань захисту прав дітей
Міської ради міста Кропивницького

2,00

2,00

0,0

0,0

0,0

0,0

8,50

8,50

49,7

49,7

52,64

52,64

5,04

5,04

2,5

2,5

2,6

93,5

93,5

0,0

106,5

65,2

41,3

Забезпечення
єдиними квитками
дітей-сиріт, дітей,
позбавлених
батьківського
піклування
Забезпечення
соціально- правового
захисту та
профілактики
правопорушень
серед дітей

Надання якісної
інформаційнометодичної
допомоги,
популяризація
сімейних форм
виховання
Покращення стану
утримання
приміщення

2,6

Покращення умов
проживання

0,0

Покращення стану
утримання
приміщення

67,81

67,81

3247,95826

3247,95826

3322,99826

3247,95826

75,04

0,0

0,0

4760,94238

4760,94238

5148,75238

4760,94238

0,0

Забезпечення
житлом дітей-сиріт,
осіб з їх числа

0,00

278,70 109,11

Т.Тимоховська

0,0

127,15

0,00

127,1

0,0

0,0

УКРАЇНА
КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА
ВОСЬМА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 15 березня 2017 року

№ 829

Про затвердження Міської програми
соціально-правового захисту дітей,
профілактики правопорушень у
дитячому середовищі та популяризації
сімейних форм виховання на 2017-2019 роки
Керуючись статтями 140, 143 Конституції України, пунктом 22
статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Кіровоградська міська рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити Міську програму соціально-правового захисту дітей,
профілактики правопорушень у дитячому середовищі та популяризації
сімейних форм виховання на 2017-2019 роки, що додається.
2. Включити Міську програму соціально-правового захисту дітей,
профілактики правопорушень у дитячому середовищі та популяризації
сімейних форм виховання на 2017-2019 роки до складу Програми
економічного і соціального розвитку міста Кіровограда на 2015 рік та
основних напрямів розвитку на 2016 і 2017 роки.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
комісію міської ради з питань освіти, науки, культури, туризму, фізичної
культури і спорту та молодіжної політики, заступника міського голови з
питань діяльності виконавчих органів ради Дзюбу Н.Є.

Міський голова
Сисак 24 99 82

А. Райкович

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Кіровоградської
міської ради
15 березня 2017 року
№ 829

МІСЬКА ПРОГРАМА
соціально-правового захисту дітей,
профілактики правопорушень у дитячому середовищі
та популяризації сімейних форм виховання
на 2017-2019 роки

Кропивницький – 2017

ПАСПОРТ
Міської програми соціально-правового захисту дітей, профілактики
правопорушень у дитячому середовищі та популяризації сімейних форм
виховання на 2017-2019 роки
1.

Програма затверджена

Рішенням міської ради від 15.03.2017 р.
№ 829

2.

Ініціатор розроблення Програми

3.

Розробник Програми

4.

Виконавці Програми

5.

Учасники Програми

6.

Відповідальний координатор
Програми
Термін реалізації Програми
Джерела фінансування Програми
Орієнтовні обсяги фінансування
Програми
Контроль за станом виконання
Програми

Служба у справах дітей виконавчого
комітету міської ради
Служба у справах дітей виконавчого
комітету міської ради
Служба у справах дітей виконавчого
комітету міської ради
Сектор ювенальної превенції відділу
превенції патрульної поліції
Кропивницького відділу поліції
Головного управління Національної
поліції в Кіровоградській області
Міський центр соціальних служб для
сім'ї, дітей та молоді
Управління освіти міської ради
Служба у справах дітей виконавчого
комітету міської ради
2017-2019 роки
Міський бюджет
Згідно з відповідними бюджетними
призначеннями
Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
згідно з розподілом функціональних
повноважень

7.
8.
9.
10.

Відповідальний розробник Програми:
Начальник служби у справах дітей
виконавчого комітету міської ради

І. Сисак

І. Основні показники розвитку галузі у 2016 році
Протягом 9 місяців 2016 року службою у справах дітей виконавчого
комітету міської ради з метою реалізації Міської програми соціальноправового захисту дітей, профілактики правопорушень у дитячому
середовищі та популяризації сімейних форм виховання на 2016 рік,
затвердженої рішенням міської ради від 23 лютого 2016 року № 64, здійснені
наступні заходи.
№
з/п
1
1

2

3

4

5

6

7

8

Напрями та заходи Програми

Результативні показники роботи за
9 місяців 2016 року
2
3
І. Соціальний захист дітей
Виявляти дітей, які перебувають у
Виявлено 21 дитину, яка перебуває у складних
складних життєвих обставинах, дітей, життєвих обставинах, 26 дітей, які залишились
які залишились без батьківського
без батьківського піклування
піклування, дітей-сиріт, дітей,
позбавлених батьківського піклування
Вести профілактичний облік дітей, які Перебуває на обліку 112 дітей, які перебувають у
перебувають у складних життєвих
складних життєвих обставинах
обставинах
Забезпечити ведення електронного
Постійно ведеться робота в електронній системі
банку даних про дітей-сиріт, дітей,
обліку дітей-сиріт, дітей, позбавлених
позбавлених батьківського піклування, батьківського піклування, та осіб, які бажають
громадян, які бажають взяти їх на
взяти їх на виховання, дітей, які перебувають у
виховання, та електронного банку
складних життєвих обставинах
даних про дітей, які перебувають у
складних життєвих обставинах
Обстежувати умови утримання та
Обстежено умови проживання дітей у 222 сім'ях
виховання дітей, які перебувають у
складних життєвих обставинах, та
складати відповідні акти з висновками
Здійснювати заходи щодо реєстрації
Зареєстровано 2 дітей в органах реєстрації актів
народження покинутих та знайдених
цивільного стану
дітей
Здійснювати заходи щодо надання
Надано 26 дітям, які залишились без
статусу дитини-сироти або дитини,
батьківського піклування, статус дитини-сироти
позбавленої батьківського піклування
або дитини, позбавленої батьківського піклування
Здійснювати заходи щодо
До комунального закладу «Центр соціальновлаштування дітей, які потребують
психологічної реабілітації дітей» Кіровоградської
соціального захисту
обласної ради влаштовано 11 дітей
Надавати консультативну та
Надано 450 консультацій щодо соціальнопрактичну допомогу громадянам при
правового захисту дітей
вирішенні ними у судовому порядку
питань: позбавлення батьківських
прав, визначення місця проживання
дитини, участі одного з батьків у
вихованні дитини, захисту житлових
прав дитини

1
9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

2
Здійснювати досудову підготовку
матеріалів про позбавлення батьків
батьківських прав та відібрання дітей
від батьків без позбавлення їх
батьківських прав
Здійснювати заходи щодо негайного
відібрання дітей у батьків при
безпосередній загрозі життю та
здоров’ю дітей
Здійснювати перевірки додержання
вимог чинного законодавства щодо
праці неповнолітніх
Вести облік дітей-сиріт, дітей,
позбавлених батьківського піклування,
які підлягають усиновленню,
виховуються в сім’ях
опікунів/піклувальників, прийомних
сім’ях, дитячих будинках сімейного
типу
Надавати консультативну та
практичну допомогу при вирішенні
питань стосовно встановлення опіки,
піклування, утворення прийомних
сімей, дитячих будинків сімейного
типу, усиновлення
Забезпечувати підготовку документів з
питань усиновлення, опіки,
піклування, створення (ліквідування)
прийомних сімей, дитячих будинків
сімейного типу, влаштування до них
дітей
Брати участь у процесах встановлення
контакту (знайомства з дітьми),
вибуття дітей із закладів для дітейсиріт, дітей, позбавлених
батьківського піклування
Влаштувати дітей-сиріт, дітей,
позбавлених батьківського піклування,
в сім’ї усиновлювачів,
опікунів/піклувальників
Створити 2 прийомні сім’ї,
влаштувати до них 4 дітей; 1 дитячий
будинок сімейного типу, влаштувати
до нього 5 дітей
Здійснювати контроль за станом
утримання та виховання дітей, які
влаштовані в сім’ї опікунів,
піклувальників, прийомні сім’ї, дитячі
будинки сімейного типу

3
Підготовлено та подано до Ленінського та
Кіровського районних судів 10 позовних заяв
щодо позбавлення батьків батьківських прав
Не здійснювались заходи щодо негайного
відібрання дітей у батьків
Міськрайонним центром зайнятості неповнолітні
діти не працевлаштовувались
На обліку перебуває 89 дітей, які підлягають
усиновленню

Проведено консультативну роботу
з 275 кандидатами в опікуни, прийомні батьки,
батьки-вихователі, усиновлювачі

Підготовлено 84 пакети документів з питань
усиновлення, опіки, піклування, утворення
прийомних сімей, дитячих будинків сімейного
типу, влаштування до них дітей
Взято участь у 52 процесах встановлення
контакту (знайомства з дітьми), вибуття дітей із
закладів для дітей-сиріт, дітей, позбавлених
батьківського піклування
В сім'ї усиновлювачів влаштовано 24 дитини, в
сім'ї опікунів/піклувальників - 25
Створено 1 прийомну сім'ю, влаштовано до неї
1 дитину, до прийомних сімей влаштовано ще
3 дитини
Складено 368 висновків про стан утримання,
навчання та виховання дітей, які влаштовані в
сім’ї опікунів, піклувальників, прийомні сім’ї,
дитячі будинки сімейного типу

1
19

2
Здійснювати контроль за станом
утримання та виховання дітей в
інтернатних дитячих закладах та
закладах освіти

20

Здійснювати перевірки умов
Здійснено 44 перевірки умов проживання та
проживання та виховання дітей, які
виховання дітей, які усиновлені та проживають у
усиновлені та проживають у
м. Кропивницькому, складено відповідні звіти
м. Кропивницькому
Здійснювати захист особистих та
Проведено 30 описів наявного у дітей-сиріт,
майнових прав дітей-сиріт, дітей,
дітей, позбавлених батьківського піклування,
позбавлених батьківського піклування майна
Сприяти опікунам, піклувальникам,
Надано 237 консультацій опікунам,
прийомним батькам, батькампіклувальникам, прийомним батькам, батькамвихователям у вихованні, навчанні та
вихователям у вихованні, навчанні та організації
організації відпочинку дітей
відпочинку дітей
Забезпечувати дітей-сиріт, дітей,
Надано 18 пакетів документів, необхідних для
позбавлених батьківського піклування, вступу дітей на навчання до професійних
направленнями для позаконкурсного
навчальних закладів
зарахування на місця державного
замовлення для подальшого навчання
Забезпечувати дітей-сиріт, дітей,
Видано 42 бланки Єдиних квитків дітям-сиротам,
позбавлених батьківського піклування, дітям, позбавленим батьківського піклування
бланками Єдиних квитків
ІІ. Профілактика правопорушень у дитячому середовищі
Продовжити практику проведення
Проведено 100 профілактичних рейдів
спільних профілактичних рейдів
Провести перевірки стану виховної
Проведено перевірки стану виховної роботи з
роботи з профілактики правопорушень профілактики правопорушень та соціальнота соціально-правового захисту дітей
правового захисту дітей у 10 загальноосвітніх
у 14 навчальних виховних закладах
навчальних закладах та 4 дошкільних навчальних
міста
закладах міста
Проводити бесіди на правову
Проведено 25 бесід на правову тематику з дітьми
тематику з дітьми та батьками, брати
та батьками, взято участь у 12 радах з
участь у радах з профілактики
профілактики правопорушень у закладах освіти
правопорушень серед учнів в закладах
освіти, здійснювати індивідуальнопрофілактичну роботу з дітьми та їх
батьками
Здійснювати правовий захист дітей у
Взято участь у 430 судових засіданнях
судах
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Заплановано перевірки на грудень 2016 року

ІІІ. Загальні заходи
Забезпечувати діяльність комісії з
Проведено 40 засідань комісії з питань захисту
питань захисту прав дитини
прав дитини
Забезпечувати діяльність колегії
Проведено 2 засідання колегії служби у справах
служби у справах дітей виконавчого
дітей виконавчого комітету міської ради
комітету міської ради

На виконання заходів Міської програми соціально-правового захисту
дітей, профілактики правопорушень у дитячому середовищі та популяризації
сімейних форм виховання на 2016 рік було передбачено кошти
в сумі 100,0 тис. грн за рахунок коштів загального фонду міського бюджету.
Протягом 9 місяців 2016 року використано 45,0 тис. грн, а саме:
- для проведення профілактичних рейдів на оплату транспортних послуг
у сумі 17,7 тис. грн;
- для забезпечення єдиними квитками дітей-сиріт, дітей, позбавлених
батьківського піклування, у сумі 2,0 тис. грн;
- з метою ведення Єдиного електронного банку даних дітей-сиріт, дітей,
позбавлених батьківського піклування, громадян, які бажають взяти їх на
виховання, та дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, а
також здійснення контролю за міграцією дітей, які перебувають на місцевому
обліку, оплата за конверти та марки у сумі 2,8 тис. грн;
- на проведення заходу з нагоди Дня знань (для придбання канцелярських
приладів для дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах) у сумі
12,0 тис. грн;
- з метою пропаганди сімейних форм виховання та профілактики
правопорушень у дитячому середовищі виготовлено та розповсюджено
рекламну продукцію на суму 4,2 тис. грн;
- придбання квіткової продукції та подарунків до свят Дня матері, Дня
сім'ї та Дня усиновлення на суму 6,3 тис. грн.
ІІ. Головні проблеми розвитку галузі
Соціальний захист дітей є актуальною проблемою сьогодення. Ця
проблема носить складний, інтегрований, багатоаспектний характер і місто
Кропивницький є сумлінним учасником реалізації державної політики,
спрямованої на захист прав та законних інтересів дітей.
Державна система соціального захисту, яка трансформується в нових
умовах, поки що є не настільки гнучкою, щоб своєчасно і адекватно
реагувати на існуючі негативні соціальні прояви. Незахищеною категорією у
будь-якій країні є діти та сім’ї, які потребують допомоги від суспільства у
вирішенні своїх проблем.
Більшість дітей у таких сім'ях перебувають у складному
матеріальному, психологічному, емоційному становищі. У значної частини з
них фактично немає рідних сімей, оскільки батьки не працюють,
зловживають алкоголем або перебувають у місцях позбавлення волі. Решта діти, котрі стали сиротами при живих батьках. Саме тому постала
необхідність надання соціальної допомоги цим дітям, що дозволить їм
повернутися до рідної сім’ї, знайти інше постійне місце проживання (опіку,
прийомну сім’ю, дитячий будинок).

Нагальною залишається проблема бездоглядності дітей. Не всі батьки
відповідально ставляться до виконання своїх батьківських обов’язків по
вихованню, навчанню та утриманню дітей. Діти та підлітки з таких сімей
часто підпадають під вплив дорослих, які втягують їх у злочинну чи іншу
антигромадську діяльність: пияцтво, наркоманію, проституцію.
ІІІ. Мета Програми у галузі
Враховуючи
весь
комплекс
завдань,
визначених
чинним
законодавством України з питань захисту прав, свобод та законних інтересів
дітей, Програма має на меті об'єднати в єдину систему зусилля місцевих
органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадськості
щодо соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності,
вчиненню дітьми правопорушень.
ІV. Пріоритетні напрямки розвитку галузі
1.
Соціально-правовий захист дітей, які опинились у складних
життєвих обставинах та перебувають на обліку служби у справах дітей.
2.
Своєчасне виявлення дітей, які залишились без батьківського
піклування, та здійснення заходів їх соціального та правового захисту.
3.
Забезпечення стовідсоткового надання юридичного статусу
дітям-сиротам та дітям, які залишились без піклування батьків.
4.
Влаштування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського
піклування, до сімейних форм виховання.
5.
Забезпечення пріоритету національного усиновлення дітей-сиріт,
дітей, позбавлених батьківського піклування.
6.
Здійснення заходів щодо профілактики правопорушень серед
дітей.
V. Основні завдання щодо реалізації пріоритетів розвитку галузі
на 2017-2019 роки
№
з/п
1
1

2

Напрями та заходи Програми

Термін
Виконавці
виконання
2
3
4
І. Соціальний захист дітей
Виявляти дітей, які перебувають у
Протягом Відділ соціального та правового
складних життєвих обставинах, дітей,
2017-2019 захисту дітей, сектор опіки,
які залишились без батьківського
років
піклування та усиновлення
піклування, дітей-сиріт, дітей,
служби у справах дітей виконавчого
позбавлених батьківського піклування
комітету міської ради
Вести профілактичний облік дітей, які
Протягом Відділ соціального та правового
перебувають у складних життєвих
2017-2019 захисту дітей служби у справах
обставинах, дітей, які залишились без
років
дітей виконавчого комітету міської
батьківського піклування
ради

1
3

4

5

2
Забезпечити ведення електронного
банку даних про дітей-сиріт, дітей,
позбавлених батьківського піклування,
громадян, які бажають взяти їх на
виховання, та електронного банку даних
про дітей, які перебувають у складних
життєвих обставинах
Обстежувати умови утримання та
виховання дітей, які перебувають у
складних життєвих обставинах, та
складати відповідні акти з висновками
Здійснювати заходи щодо реєстрації
народження покинутих та знайдених
дітей

6

Здійснювати заходи щодо надання
статусу дитини-сироти, дитини,
позбавленої батьківського піклування

7

Здійснювати заходи щодо влаштування
дітей, які потребують соціального
захисту

8

Надавати консультативну та практичну
допомогу громадянам при вирішенні
ними у судовому порядку питань:
позбавлення батьківських прав,
визначення місця проживання дитини,
участі одного з батьків у вихованні
дитини, захисту житлових прав дитини
Здійснювати досудову підготовку
матеріалів про позбавлення батьків
батьківських прав, відібрання дітей від
батьків без позбавлення їх батьківських
прав
Здійснювати заходи щодо негайного
відібрання дітей у батьків при
безпосередній загрозі життю та
здоров’ю дітей
Здійснювати перевірки додержання
вимог чинного законодавства про
працю неповнолітніх

9

10

11

12

Вести облік дітей-сиріт, дітей,
позбавлених батьківського піклування,
які підлягають усиновленню,
виховуються в сім’ях
опікунів/піклувальників, прийомних
сім’ях, дитячих будинках сімейного
типу

3
4
Протягом Служба у справах дітей
2017-2019 виконавчого комітету міської ради
років

Протягом Відділ соціального та правового
2017-2019 захисту дітей служби у справах
років
дітей виконавчого комітету міської
ради
Протягом Відділ соціального та правового
2017-2019 захисту дітей служби у справах
років
дітей виконавчого комітету міської
ради
Протягом Відділ соціального та правового
2017-2019 захисту дітей служби у справах
років
дітей виконавчого комітету міської
ради
Протягом Відділ соціального та правового
2017-2019 захисту дітей служби у справах
років
дітей виконавчого комітету міської
ради
Протягом Відділ соціального та правового
2017-2019 захисту дітей служби у справах
років
дітей виконавчого комітету міської
ради

Протягом Відділ соціального та правового
2017-2019 захисту дітей служби у справах
років
дітей виконавчого комітету міської
ради
Протягом Відділ соціального та правового
2017-2019 захисту дітей служби у справах
років
дітей виконавчого комітету міської
ради
Протягом Відділ соціального та правового
2017-2019 захисту дітей служби у справах
років
дітей виконавчого комітету міської
ради
Протягом Сектор опіки, піклування та
2017-2019 усиновлення служби у справах
років
дітей виконавчого комітету міської
ради

1
13

2
Надавати консультативну та практичну
допомогу при вирішенні питань
стосовно встановлення опіки,
піклування, утворення прийомних
сімей, дитячих будинків сімейного
типу, усиновлення
Забезпечувати підготовку документів з
питань усиновлення, опіки, піклування,
створення (ліквідування) прийомних
сімей, дитячих будинків сімейного
типу, влаштування до них дітей
Брати участь у процесах встановлення
контакту (знайомства з дітьми), вибуття
дітей із закладів для дітей-сиріт, дітей,
позбавлених батьківського піклування
Влаштовувати дітей-сиріт, дітей,
позбавлених батьківського піклування,
в сім'ї усиновлювачів,
опікунів/піклувальників
Продовжувати роботу щодо
влаштування дітей-сиріт, дітей,
позбавлених батьківського піклування,
до сімейних форм виховання
Здійснювати контроль за станом
утримання та виховання дітей, які
влаштовані в сім’ї опікунів,
піклувальників, прийомні сім’ї, дитячі
будинки сімейного типу

3
4
Протягом Сектор опіки, піклування та
2017-2019 усиновлення служби у справах
років
дітей виконавчого комітету міської
ради

19

Здійснювати контроль за станом
утримання та виховання дітей в
інтернатних дитячих закладах та
закладах освіти

Протягом Сектор опіки, піклування та
2017-2019 усиновлення служби у справах
років
дітей виконавчого комітету міської
ради

20

Здійснювати перевірки умов
проживання та виховання дітей, які
усиновлені та проживають у
м. Кропивницькому

21

Здійснювати захист особистих та
майнових прав дітей-сиріт, дітей,
позбавлених батьківського піклування,
дітей, які перебувають у складних
життєвих обставинах

Протягом Сектор опіки, піклування та
2017-2019 усиновлення, відділ соціального та
років
правового захисту дітей служби у
справах дітей виконавчого комітету
міської ради
Протягом Відділ соціального та правового
2017-2019 захисту дітей,сектор опіки,
років
піклування та усиновлення служби
у справах дітей виконавчого
комітету міської ради

22

Сприяти опікунам, піклувальникам,
прийомним батькам, батькамвихователям у вихованні, навчанні та
організації відпочинку дітей

Протягом Сектор опіки, піклування та
2017-2019 усиновлення служби у справах
років
дітей виконавчого комітету міської
ради

14

15

16

17

18

Протягом Сектор опіки, піклування та
2017-2019 усиновлення служби у справах
років
дітей виконавчого комітету міської
ради
Протягом Сектор опіки, піклування та
2017-2019 усиновлення служби у справах
років
дітей виконавчого комітету міської
ради
Протягом Сектор опіки, піклування та
2017-2019 усиновлення служби у справах
дітей виконавчого комітету міської
років
ради
Протягом Сектор опіки, піклування та
2017-2019 усиновлення служби у справах
років
дітей виконавчого комітету міської
ради
Протягом Сектор опіки, піклування та
2017-2019 усиновлення служби у справах
років
дітей виконавчого комітету міської
ради
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2
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4

1

2

2
Забезпечувати дітей-сиріт, дітей,
позбавлених батьківського піклування,
бланками Єдиних квитків

3
4
Протягом Сектор опіки, піклування та
2017-2019 усиновлення служби у справах
років
дітей виконавчого комітету міської
ради
ІІ. Профілактика правопорушень у дитячому середовищі
Продовжити практику проведення
Протягом Служба у справах дітей
спільних профілактичних рейдів
2017-2019 виконавчого комітету міської ради
років
Сектор ювенальної превенції
відділу превенції патрульної поліції
Кропивницького відділу поліції
Головного управління Національної
поліції в Кіровоградській області
Міський центр соціальних служб
для сім'ї, дітей та молоді
Управління освіти міської ради
Проводити перевірки стану виховної
Протягом Відділ соціального та правового
роботи з профілактики правопорушень
2017-2019 захисту дітей служби у справах
серед дітей у закладах освіти
років
дітей виконавчого комітету міської
ради
Управління освіти міської ради
Проводити бесіди на правову тематику Протягом Відділ соціального та правового
з дітьми та батьками, брати участь у
2017-2019 захисту дітей служби у справах
радах з профілактики правопорушень у років
дітей виконавчого комітету міської
закладах освіти, здійснювати
ради
індивідуально-профілактичну роботу з
дітьми та їх батьками
Здійснювати правовий захист дітей у
Протягом Служба у справах дітей
судах
2017-2019 виконавчого комітету міської ради
років
ІІІ. Загальні заходи
Забезпечувати діяльність комісії з
Протягом Служба у справах дітей
питань захисту прав дитини
2017-2019 виконавчого комітету міської ради
років
Забезпечувати діяльність колегії служби Протягом Відділ соціального та правового
у справах дітей виконавчого комітету
2017-2019 захисту дітей служби у справах
міської ради
років
дітей виконавчого комітету міської
ради

Джерела та обсяги фінансування заходів щодо реалізації Міської
програми соціально-правового захисту дітей, профілактики правопорушень у
дитячому середовищі та популяризації сімейних форм виховання на 20172019 роки додаються.
VІ. Ресурсне забезпечення
Фінансування Програми здійснюється за
бюджету.

рахунок коштів міського

VІІ. Кількісні та якісні критерії ефективності виконання Програми
Збільшення проценту влаштування дітей-сиріт, дітей, позбавлених
батьківського піклування, до сімейних форм виховання; зменшення проценту
скоєння правопорушень неповнолітніми мешканцями м. Кропивницького.
VІІІ. Контроль за виконанням Програми
Контроль за виконанням Програми покладається на заступника
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради згідно з
розподілом функціональних повноважень.

Начальник служби у справах дітей

І. Сисак

Додаток
до Міської програми соціально- правового
захисту дітей, профілактики правопорушень у
дитячому середовищі та популяризації
сімейних форм виховання на 2017 - 2019 роки

Обсяг фінансування
заходів щодо реалізації Міської програми соціально-правового захисту дітей, профілактики правопорушень у дитячому
середовищі та популяризації сімейних форм виховання на 2017-2019 роки
Фінансове забезпечення (тис. грн)

№
з/п

1
1

1.1

Зміст заходу

2

Термін
Виковиконавці
нання

3

4

Загальноміські освітньо-виховні та культурологічні
заходи
Проведення акції «Готуємо дітей до школи» з нагоди Дня
знань для дітей, які перебувають у складних життєвих
обставинах (прибдання канцелярського приладдя)

Всього

2017 рік

2018 рік

2019 рік

Місцевого
бюджету

Місцевого
бюджету

Місцевого
бюджету

Інших
Інших
джерел
джерел
Всього ЗагальВсього
ЗагальСпеціаль- фінансуСпеціаль- фінансуний
ний
ний фонд вання
ний фонд вання
фонд
фонд

Інших
джерел
ЗагальСпеціаль- фінансуний
ний фонд вання
фонд

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

77.0

77.0

0.0

0.0

81.2

81.2

0.0

0.0

85.5

85.5

0.0

0.0

12.4

12.4

13.1

13.1

13.8

Результат впровадження

17

Підтримка дітей , які
перебувають у складних
життєвих обставинах

13.8

Організація змістовного
дозвілля дітей
1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

35.0
#####################################################
Відзначення Дня інвалідів для дітей-інвалідів із числа дітейсиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування
(придбання подарунків)

Відзначення Дня усиновлення, Дня матері та Дня сім'ї
(придбання подарунків, квітів, грамот, папок, рамок до них,
розміщення біллбордів)
Забезпечення єдиними квитками дітей-сиріт, дітей,
позбавлених батьківського піклування

2017 2019
роки

Служба
у
справах
дітей

Оплата транспортних послуг для проведення профілактичних
рейдів по виявленню дітей, які займаються бродяжництвом,
жебракуванням, рейдів по обстеженню умов проживання
дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітейсиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування
Виготовлення та придбання інформаційно-методичних
матеріалів, брошур, інших інформаційних видань з питань
захисту прав дитини

ВСЬОГО:

Начальник служби у справах дітей виконавчого комітету міської ради

35.0

36.9

36.9

38.8

38.8

8.8

8.8

9.3

9.3

9.8

9.8

3.3

3.3

3.5

3.5

3.7

3.7

2.0

2.0

2.1

2.1

2.2

2.2

8.5

8.5

7.0

7.0

77.0

77.0

9.0

0.0

0.0

9.0

7.4

7.4

81.2

81.2
І. Сисак

9.4

0.0

0.0

Підтримка дітей-інвалідів,
із числа дітей-сиріт та
дітей, позбавлених
батьківського піклування
Відновлення та
збереження сімейних
традицій
Забезпечення єдиними
квитками дітей-сиріт,
дітей, позбавлених
батьківського піклування
Забезпечення соціальноправового захисту та
профілактики
правопорушень серед
дітей

9.4

7.8

7.8

85.5

85.5

Надання якісної
інформаційно-методичної
допомоги, популяризація
сімейних форм виховання

0.0

0.0

