
У К Р А Ї Н А 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

КІРОВОГРАДСЬКОГО МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

від «18» листопада 2016 року                            № 126 

 

Про затвердження Міського плану  
заходів з виконання у 2016 році  
Програми по реалізації у м. Кіровограді  
Національного плану дій щодо реалізації  
Конвенції ООН про права дитини  
на період до 2016 року, затвердженої  
рішенням Кіровоградської міської ради  
від 29 квітня 2013 року № 2332 
 

Керуючись ст. 140 Конституції України, п. 20 ст. 42 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання п. 2 розпорядження 
голови Кіровоградської обласної державної адміністрації                                        
від 26 вересня 2016 року № 404-р «Про затвердження обласного плану 
заходів з виконання у 2016 році Загальнодержавної програми «Національний 
план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період            
до 2016 року»: 
 

1. Затвердити Міський план заходів з виконання у 2016 році 
Програми по реалізації у м. Кіровограді Національного плану дій щодо 
реалізації Конвенції ООН про права дитини на період до 2016 року, 
затвердженої рішенням Кіровоградської міської ради  від 29 квітня 2013 року 
№ 2332, що додається. 

2. Службі у справах дітей виконавчого комітету Кіровоградської 
міської ради до 30 січня 2017 року проінформувати про проведену роботу 
службу у справах дітей Кіровоградської обласної державної адміністрації. 

3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на 
заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів                  
ради Дзюбу Н.Є. 
 
 
Міський голова         А. Райкович 
 
 
Бабич 22 06 76 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження міського голови 
«18» листопада 2016  
№ 126 

 
Міський план заходів з виконання у 2016 році Програми по реалізації у м. Кіровограді Національного плану дій  

щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на період до 2016 року 
 

№ 
з/п 

Зміст основного 
завдання 

Найменування заходів Відповідальний за 
виконання 

Термін 
виконання 

   Джерела 
фінансування 

Прогнозований 
обсяг фінансових 

ресурсів для 
виконання 

завдань 
(тис. грн) 

1              2                      3               4          5             6              7 
 

Охорона здоров'я та формування здорового способу життя дітей 
 

Забезпечити медикаментами, 
витратними матеріалами та 
лікувальним харчуванням 
дітей 
 

Управління 
охорони здоров'я 
 

Протягом дії 
плану 

Обласний та 
міський бюджети 

1936,73  
(на 2016 рік) 
 
 
 

Проводити 
туберкулінодіагностику з 
метою протидії туберкульозу 
 

Управління 
охорони здоров'я 
 

Протягом дії 
плану 

Обласний та 
міський бюджети 

476,15  
(на 2016 рік) 
 
 

1 Сприяння 
створенню 
середовища, 
безпечного для 
розвитку дитини, 
збереження її 
здоров'я та життя 

Придбати медичне та 
діагностичне обладнання 
 
 
 

Управління 
охорони здоров'я 
 

Протягом дії 
плану 

Обласний та 
міський бюджети 

4215,6  
(на 2016 рік) 



3 
 

 
Протидія ВІЛ/СНІДу, туберкульозу та наркоманії 

 
 1              2                      3               4          5             6              7 

Провести в дитячо-юнацьких 
клубах за місцем 
проживання дітей заходи 
щодо Всесвітнього дня 
боротьби зі СНІДом 
 

Відділ сім'ї та 
молоді 
 

 
 

 

01.12.2016 р. 
 
 
 
 
 

Не потребує 
фінансування 
 
 
 
 

Не потребує 
фінансування 
 
 
 
 

Забезпечити 100 % 
інформування вихованців 
дитячо-юнацьких клубів 
старшого шкільного віку про 
методи захисту від 
захворювання на ВІЛ-
інфекцію/СНІД, туберкульоз 
та наркоманію 

Відділ сім'ї та 
молоді 
 
 
 
 
 

Протягом дії 
плану 
 

 
 
 

 

Не потребує 
фінансування 

 
 
 
 
 

Не потребує 
фінансування 

 
 
 
 
 

 2 
 

Інформування 
дітей та молоді 
про основи 
захисту від 
захворювання на 
ВІЛ-інфекцію, 
СНІД 

 
 

Забезпечити інформування 
дітей старшого шкільного 
віку про основи захисту від 
захворювання на ВІЛ-
інфекцію/СНІД, наркоманію 

Управління освіти 
 

Протягом дії 
плану 
 

 
 

Не потребує 
фінансування 
 

Не потребує 
фінансування 
 
 

 
Запобігання соціальному сирітству, попередження бездоглядності та профілактика правопорушень серед дітей 

 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 

Удосконалення 
системи 
соціальної роботи 
із сім'ями з 
дітьми, які 
перебувають у 
складних 
життєвих 
обставинах 

Проводити початкову оцінку 
потреб сімей з дітьми, 
відносно яких надійшли 
повідомлення про їх 
перебування у складних 
життєвих обставинах 

Кіровоградський 
міський центр 
соціальних служб 
для сім'ї, дітей та 
молоді 

Протягом дії 
плану 
 

Не потребує 
фінансування 

Не потребує 
фінансування 
 
 
 
 



4 
 

1              2                      3               4          5             6              7 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Здійснювати соціальний 
супровід сімей з дітьми, які 
перебувають у складних 
життєвих обставинах, у тому 
числі сімей внутрішньо 
переміщених осіб та осіб з 
районів проведення 
антитерористичної операції 
 
 

Кіровоградський 
міський центр 
соціальних служб 
для сім'ї, дітей та 
молоді 
 
 
 
 
 

Протягом дії 
плану 
 
 
 
 
 
 
 
 

Не потребує 
фінансування 
 
 
 
 
 
 
 
 

Не потребує 
фінансування 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Своєчасне 
виявлення дітей, 
які перебувають у 
складних 
життєвих 
обставинах. 
Попередження 
бездоглядності та 
профілактика 
правопорушень 
серед дітей 

 

Здійснювати профілактичні 
рейди «Діти вулиці», 
обстеження умов 
проживання дітей, які 
перебувають у складних 
життєвих обставинах. 
Здійснення контролю за 
станом виконання батьками 
батьківських обов'язків 
 
 
 
 

Служба у справах 
дітей 
за участю 
Кіровоградського 
міського центру 
соціальних служб 
для сім'ї, дітей та 
молоді, 
Кіровоградського 
міського відділу 
ГУНП в 
Кіровоградській 
області 

Протягом дії 
плану 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Міський бюджет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23,0  
(на 2016 рік) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Проведення 
соціально-
профілактичних 
заходів з правової 
тематики з дітьми 
та молоддю, які 
вчинили 
правопорушення 

 

Проводити профілактичні 
бесіди та інші профілактичні 
заходи з неповнолітніми та 
особами відповідної вікової 
категорії, які скоїли 
кримінальні правопорушення 
 
 
 
 

Кіровоградський 
міський центр 
соціальних служб 
для сім'ї, дітей та 
молоді 

Протягом дії 
плану 
 
 
 
 

Не потребує 
фінансування 
 
 
 
 
 
 
 

Не потребує 
фінансування 
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1              2                      3               4          5             6              7 
 Проведення 

профілактичних 
заходів щодо 
попередження 
насильства з 
дітьми 
 

Проводити профілактичні 
бесіди з батьками, молоддю з 
метою попередження 
насильства в сім'ї та 
жорстокого поводження з 
дітьми 

Кіровоградський 
міський центр 
соціальних служб 
для сім'ї, дітей та 
молоді 

Протягом дії 
плану 

Не потребує 
фінансування 

Не потребує 
фінансування 

 
Соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 

 
Забезпечити дотримання 
пріоритетності сімейних 
форм влаштування дітей-
сиріт, дітей, позбавлених 
батьківського піклування, та 
усиновлення таких дітей 
громадянами України 

Служба у справах 
дітей 
 

Протягом дії 
плану 

Не потребує 
фінансування 
 

Не потребує 
фінансування 
 

5 Забезпечення 
розвитку 
сімейних форм 
влаштування 
дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених 
батьківського 
піклування Забезпечити дітей-сиріт, 

дітей, позбавлених 
батьківського піклування, 
єдиними квитками 
 

Служба у справах 
дітей 
 

Протягом дії 
плану 

Міський бюджет 2,0  
(на 2016 рік) 

 
Соціально-правова підтримка окремих категорій дітей 

 
6 
 

Відзначення  
святкових дат, 
пов'язаних з 
захистом прав та 
інтересів дітей 

Надавати святкові подарунки 
дітям-сиротам, дітям, 
позбавленим батьківського 
піклування, дітям, які 
перебувають у складних 
життєвих обставинах 

Служба у справах 
дітей 
 

Протягом дії 
плану 

Міський бюджет 49,7 
(ІV квартал  
2016 року) 



6 
 

 
 
 

Заступник начальника служби у справах дітей               І. Бабич 
 

1              2                      3               4          5             6              7 
Виготовити та розповсюдити 
інформаційно-методичні 
матеріали, брошури, інші 
інформаційні видання з 
питань захисту прав дітей  

Служба у справах 
дітей 
 
 
 

Протягом дії 
плану 
 
 
 

Міський бюджет 
 
 
 

4,2  
(на 2016 рік) 
 
 

7 Підвищення 
ефективності 
профілактичної та 
роз'яснювальної 
роботи щодо 
захисту прав та 
законних інтересів 
дітей  
 
 
 
 
 

Проведення профілактичних 
бесід, тренінгів, 
консультацій щодо 
правового захисту дітей-
сиріт, дітей, позбавлених 
батьківського піклування, та 
підтримки соціальних 
гарантій в прийомних сім'ях 
та дитячих будинках 
сімейного типу 

Кіровоградський 
міський центр 
соціальних служб 
для сім'ї, дітей та 
молоді 

Протягом дії 
плану 

Не потребує 
фінансування 

Не потребує 
фінансування 

 
Фізичне виховання 

 
Організовувати та проводити 
спортивно-масові заходи за 
місцем проживання дітей 
 

Відділ фізичної 
культури та спорту 
 
 

Протягом дії 
плану 
 
 

У межах 
визначених 
видатків 

У межах 
визначених 
видатків 
 

8 Захист прав дітей 
на охорону 
здоров'я 

Проводити у дитячо-
юнацьких клубах 
спортивного спрямування 
змагання серед дітей та 
підлітків 

Відділ сім'ї та 
молоді 

Протягом дії 
плану 

 2441,8  
(на 2016 рік) 


