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1. Загальні положення
Захист прав дитини – це актуальна та складна проблема сьогодення.
У відповідності із Загальною декларацією прав людини Організації
Об’єднаних Націй діти мають право на особливу турботу й допомогу. Україною
підтримана підсумкова резолюція Генеральної асамблеї ООН «Світ, зручний для
дітей»
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Загальнодержавна програма «Національний план про права дитини». Таким
чином, Україна приєдналася до глобального руху, головним принципом якого є
«Діти – в першу чергу».
Районна «Програма підтримки сімей, які опинились у складних життєвих
обставинах на 2017-2018 роки» покликана забезпечити послідовну й ефективну
реалізацію прав дітей на території району, визначити систему послідовних і
взаємопов’язаних

заходів,

спрямованих

на

підвищення

благополуччя

підростаючого покоління, його успішний розвиток і своєчасне включення в
соціально значиму діяльність.
Передумови розробки районної «Програми підтримки сімей, які опинились
у складних життєвих обставинах на 2017-2018 роки»:
Підписавши Конвенцію ООН про права дитини, Україна взяла на себе
зобов’язання по створенню необхідних умов з метою реалізації цих прав,
формуванню комфортного й доброзичливого для життя дітей середовища, по
пріоритетному врахуванню інтересів підростаючого покоління при прийнятті
рішень. Ці зобов’язання є безумовним пріоритетом діяльності центральних та
регіональних органів виконавчої влади й органів місцевого самоврядування.

Зміст районної «Програми підтримки сімей, які опинились у складних
життєвих обставинах на 2017-2018 роки» опирається на вивчення й адаптацію до
умов життя району вітчизняного та зарубіжного досвіду у формуванні політики
захисту прав дітей, рекомендації експертів Дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ.
Особлива увага приділяється застосуванню новітніх ефективних технологій
соціальної роботи, що припускають опору на власну активність людей, надання
їм права брати участь у вирішенні своїх проблем поряд з фахівцями, залучення
сучасних інформаційних технологій, пошук нестандартних економічних рішень.

2. Мета районної «Програми підтримки сімей, які опинились у складних
життєвих обставинах на 2017-2018 роки»:
Мета районної «Програми підтримки сімей, які опинились у складних
життєвих обставинах на 2017-2018 роки» – формування та реалізація в районі
соціально-економічної,

інформаційно-культурної

й

інфраструктурно-

технологічної політики, спрямованої на комплексне забезпечення прав і інтересів
дітей, створення найкращих умов для життя й розвитку кожної дитини.

3. Основні завдання районної «Програми підтримки сімей, які опинились у
складних життєвих обставинах на 2017-2018 роки» :
1. Створення найкращих умов для здорового розвитку дітей, доступності
висококваліфікованої медичної допомоги для кожної дитини й формування
здорового способу життя, як домінуючого стилю поведінки молодих
громадян.
2. Безумовна реалізація прав кожної дитини на родину й всебічна підтримка
родин з дітьми – економічна, соціальна, інформаційно-культурна.

3. Забезпечення прав, інтересів і потреб розвитку кожної дитини у районній
системі освіти й культурному середовищі.
4. Ефективна соціалізація підростаючого покоління за допомогою його
включення в суспільно значиму діяльність.
5. Формування дружнього до дітей природно-техногенного середовища.
6. Соціальна підтримка, реабілітація й адаптація дітей-інвалідів, дітей з
обмеженими руховими можливостями, дітей, які опинилися у складних
життєвих обставинах, дітей, які проживають у соціально неблагополучних
родинах, страждають від насильства, безпритульних та бездоглядних, ВІЛінфікованих, які потрапили в алкогольну й наркотичну залежність, які
скоїли злочин або, які перебувають у «групі ризику» їх здійснення.

Директор Ріпкинського районного
центру соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді

Л.В. Сидоренко

План дій
районної «Програми підтримки сімей, які опинились у складних життєвих
обставинах на 2017-2018 роки» :
Напрямок 1. Найкращі умови для народження й початку життя (демографічна
політика, дружня до дітей)
№ Найменування
заходу

Термін
виконання.

1

Постійно
Забезпечити
проведення
просвітницькопрофілактичних
заходів, акцій,
круглих столів для
вагітних на базі КЗ
«Ріпкинська
центральна
районна лікарня» з
нагоди Дня матері,
Міжнародного дня
сім’ї, в рамках
Всеукраїнського
тижня підтримки
грудного
вигодовування

2

Проводити заходи
для школярів,
спрямовані на
освіту в сфері

Постійно

Відповідальні за
виконання

КЗ «Ріпкинська
ЦРЛ», КЗ
«ЦПМСД»,
Ріпкинський
районний центр
соціальних служб
для сім’ї, дітей та
молоді

КЗ «Ріпкинська
ЦРЛ», відділ
освіти РДА,
районний центр

Очікувані
результати

Обсяги
та
джерела
фінансу
вання (
у тис.
грн.)
Попередження 2,0
відмов матерів районвід
ний
новонароджен бюджет
их дітей,
попередження
раннього
соціального
сирітства,
формування
відповідального батьківства,
збільшення
кількості
дітей, які
вигодовуються
груддю,
зменшення
кількості
абортів,
збільшення
показників
грудного
вигодовування
Підготовка
підростаючого
покоління до
сімейного

соціальних служб
для сім’ї, дітей та
молоді

сімейних відносин,
формування
сімейних
цінностей

життя,
профілактика
небажаної
вагітності

Напрямок 2. Охорона здоров’я й здоровий спосіб життя (політика зміцнення
здоров’я дітей)
№ Найменування
заходу

Термін
викон.

Відповідальні за
виконання

Очікувані
результати

1

Впливати на
свідомість батьків
та дітей з метою
формування моди
бути здоровим
через культурнопросвітницькі
акції, виступи в
трудових
колективах, пресі

Постійно

КЗ «Ріпкинська
ЦРЛ», КЗ
«ЦПМСД», відділ
освіти РДА,
сектор у справах
сім’ї, молоді та
спорту РДА,
районний центр
соціальних служб
для сім’ї, дітей та
молоді

Профілактика
шкідливих
звичок,
зменшення
кількості
сімей та дітей,
які
перебували б
на обліку в
службі у
справах дітей
районної
державної
адміністрації,
районному
центрі
соціальних
служб для
сім’ї, дітей та
молоді,
формування у
дітей навичок
здорового
способу життя

2

Виявляти жінок,
які опинилися у
складних
життєвих
обставинах на
сьомомудев’ятому місяці

Постійно

КЗ «Ріпкинська
ЦРЛ», КЗ
«ЦПМСД», сектор
у справах сім’ї,
молоді та спорту
РДА, служба у
справах дітей

Створення
середовища,
безпечного
для розвитку
дитини,
збереження її
здоров’я та

Обсяги
та
джерела
фінансу
вання

2,0
районний
бюджет

3

4

5

6

7

вагітності, та
матерів, які мають
дітей віком до 18
місяців життя, з
метою надання їм
необхідної
допомоги
Проводити
обов’язковий
медичний
профілактичний
огляд дітей до 18
років у
лікувальнопрофілактичних
закладах району за
участю батьків
Проводити
фізкультурнооздоровчі заходи,
змагання, показові
виступи серед
дітей шкільного
віку
Надавати медикопсихологічні
послуги дітям, у
тому числі дітям із
груп ризику: ВІЛінфікованих,алкота наркозалежних,
схильних до
суїциду.
Забезпечувати
функціонування
дитячих
фізкультурних
об’єктів,
спортивних
майданчиків,
спортивних
кімнат,
тренажерних залів
Проводити
широку оздоровчу

РДА, районний
центр соціальних
служб для сім’ї,
дітей та молоді

життя

Постійно

КЗ «Ріпкинська
ЦРЛ»

Підвищення
рівня надання
медичної
допомоги
дітям

Постійно

Сектор у справах
сім’ї, молоді та
спорту РДА, відділ
освіти РДА

Залучення
дітей до
ведення
здорового
способу життя

Постійно

КЗ «Ріпкинська
ЦРЛ», відділ
освіти РДА, центр
соціальних служб
для сім’ї, дітей та
молоді

Підвищення
рівня
обізнаності
дітей,
профілактика
асоціальної
поведінки

Постійно

Сектор у справах
сім’ї, молоді та
спорту РДА, відділ
освіти РДА, відділ
культури та
туризму

Залучення
більшої
кількості
дітей до
занять
спортом

Постійно

Відділ освіти, КЗ
Підвищення
«Ріпкинська ЦРЛ», охоплення

сектор у справах
сім’ї, молоді та
спорту

компанію (літній
відпочинок,
санаторнокурортне
лікування) серед
дітей шкільного
віку

дітей різними
формами
оздоровлення
доступність
дитячого
відпочинку

Напрямок 3. Підтримка родин з дітьми, турбота про сімейне влаштування дітей
№ Найменування
заходу

Термін
викон.

Відповідальні за
виконання

Постійно

Районний центр
соціальних
служб для сім’ї,
дітей та молоді,
виконавчі
комітети
селищних,
сільських рад
Служба у
справах дітей
РДА

1

Здійснювати
соціальне
супроводження
прийомних сімей
та ДБСТ

2

Забезпечувати
Постійно
влаштування
дітей-сиріт та
дітей, позбавлених
батьківського
виховання
у сімейні форми
виховання
Проводити
Постійно
рекламні акції
стосовно
поширення
сімейних форм
виховання,
постійний пошук
прийомних батьків
та батьківвихователів
Постійно
Проводити
профілактичну
роботу в сім’ях,
які потрапили у
складні життєві

3

4

Районний центр
соціальних
служб для сім’ї,
дітей та молоді,
служба у справах
дітей РДА,
виконавчі
комітети
селищних,
сільських рад
Служба у
справах дітей
РДА, районний
центр соціальних
служб для сім’ї,

Очікувані
результати

Обсяги та
джерела
фінансування
Соціальна
2,0
підтримка сімей (районний
бюджет)

Створення
дітям належних
умов для їх
всебічного
розвитку

Створення
прийомних
сімей, дитячих
будинків
сімейного типу

Зменшення
кількості дітей,
які потрапили у
складні життєві
обставини

5

6

обставини, вжиття
вичерпних заходів
щодо
недопущення
вилучення дітей з
сімейного
середовища
У місцеві засоби
Постійно
масової інформації
подавати до друку
статті, спрямовані
на пропаганду
збереження
сімейних
цінностей

Надавати
Постійно
підтримку
діяльності
громадським
організаціям,
благодійним
фондам, що
працюють з дітьми
та сім’ями

дітей та молоді

Сектор у справах
сім’ї, молоді та
спорту РДА,
відділ освіти, КЗ
«Ріпкинська
ЦРЛ», служба у
справах дітей
РДА, районний
центр соціальних
служб для сім’ї,
дітей та молоді
Виконавчі
комітети
селищних,
сільських рад

Зменшення
кількості
випадків
сімейних
розлучень

Правова
підтримка
родин,
проведення
реабілітаційних
заходів

Напрямок 4. Підтримка дітей-інвалідів та їх родин
№ Найменування
заходу

1

Проводити у
закладах охорони
здоров’я та у
загальноосвітніх
навчальних
закладах району
профілактичні
заходи з метою
інформування
батьків про
способи

Термін
викон.

Відповідальні за
виконання

Очікувані
результати

Постійно

КЗ «Ріпкинська
ЦРЛ», районний
центр соціальних
служб для сім’ї,
дітей та молоді

Здійснення
заходів на
запобігання
дитячій
інвалідності,
підвищення
рівня надання
методичної
допомоги
дітямінвалідам

Обсяги
та
джерела
фінан.

2

3

4

5

запобігання
виникненню
йододефіциту у
дітей
Забезпечити
фахове
консультування
лікарями –
спеціалістами
батьків, у яких
народилися діти з
вродженими
вадами розвитку,
та направляти їх в
обласний медикогенетичний центр.

Постійно

Забезпечувати
Постійно
дітей-інвалідів
спеціалізованими
технічними
засобами
реабілітації по
життєвим
показанням
Продовжувати
Щорічно
практику
проведення
благодійних
районних акцій під
загальними
назвами «Врятуй
життя дитині»,
«Допоможемо
дитині разом»
Підвищити
Постійно
охоплення
соціальними
послугами родин з
дітьми-інвалідами,
проводити акції до
Міжнародного дня
інвалідів

КЗ «Ріпкинська
ЦРЛ»

Здійснення
заходів на
запобігання
дитячій
інвалідності,
підвищення
рівня надання
методичної
допомоги
дітямінвалідам

Управління
соціального
захисту населення
РДА

Підтримка
дітейінвалідів

КЗ «Ріпкинська
ЦРЛ», сектор у
справах сім’ї,
молоді та спорту
РДА, районний
центр соціальних
служб для сім’ї,
дітей та молоді,
виконавчі комітети
селищних,
сільських рад
КЗ «Ріпкинська
ЦРЛ», відділ
освіти РДА,
управління
соціального
захисту населення
РДА, центр
соціальних служб

Матеріальна
підтримка на
придбання
ліків хворим
дітям.

Соціальна
реабілітація

2,0 (
районний
бюджет)

для сім’ї, дітей та
молоді
Напрямок 5. Освіта та виховання дітей з урахуванням їх індивідуальних
здібностей та потреб
№

Найменування
заходу

1

Розширити мережу Постійно Відділ освіти РДА
гуртків за
напрямком
позашкільної
освіти на базі
сільських шкіл
району
Розвивати
Постійно Відділ освіти РДА
диференціацію та
індивідуалізацію
навчання,
створення умов для
подолання й
профілактики
навчальної
неуспішності

2

Термін
викон.

Відповідальні за
виконання

Очікувані
результати

Обсяги
та
джерела
фінан.

Створення
умов для
доступу
кожної
дитини до
високоякісної
освіти
Підвищення
рівня
успішності
дітей

Напрямок 6. Участь дітей у культурному житті
№ Найменування
заходу

1

Забезпечити
проведення
фестивалів,
конкурсів,
культурномистецьких,
розважальнопізнавальних
заходів

Термін
викон.

Відповідальні за
виконання

Постійно Відділ культури та
туризму РДА,
відділ освіти РДА,
сектор у справах
сім’ї, молоді та
спорту РДА,
виконавчі комітети
селищних,
сільських рад,
районний центр
соціальних служб

Очікувані
результати
Підвищення
рівня
естетичного
виховання
дітей.

Обсяги
та
джерела
фінан.

2

Проводити заходи
до Дня захисту
дітей

3

Організовувати та
проводити
молодіжні форуми

для сім’ї, дітей та
молоді
Щорічно Служба у справах
дітей РДА, центр
соціальних служб
для сім’ї, дітей та
молоді, відділ
культури та
туризму РДА,
сектор у справах
сім’ї, молоді та
спорту РДА, відділ
освіти РДА,
виконавчі комітети
селищних,
сільських рад
Постійно Сектор у справах
сім’ї, молоді та
спорту РДА

Організація
змістовного
дозвілля
дітей

Підвищення
соціальної
свідомості
молоді

Напрямок 7. Участь дітей у житті територіальної громади й прийнятті рішень, які
стосуються їхнього життя
№ Найменування
заходу

Термін
викон.

Відповідальні за
виконання

Очікувані
результати

Відділ освіти
РДА, районний
центр соціальних
служб для сім’ї,
дітей та молоді,
виконавчі
комітети
селищних,
сільських рад
Сектор у справах
сім’ї, молоді та
спорту РДА,
виконавчі
комітети
селищних,

Формування
толерантного
ставлення до
оточуючих,
участь у
прийнятті
рішень

1.

Залучати дітей до
волонтерської
діяльності

Постійно

2.

Підтримувати
громадські
організації та їх
ініціативи

Постійно

Підтримка
громадської
думки та
новітніх
напрямків
діяльності.

Обсяги
та
джерела
фінан.

сільських рад

Напрямок 8. Забезпечення прав і інтересів дітей в інфраструктурі населених
пунктів і природному середовищі
№ Найменування
заходу

1

2

Зберігати та
ефективно
використовувати
дитячі оздоровчі
заклади та місця
відпочинку,
спортивні
майданчики
Забезпечувати
будівництво
ігрових і
спортивних
площадок та
забезпечувати їх
необхідним
устаткуванням

Термін
викон.

Відповідальні за
виконання

Очікувані
результати

Постійно

Виконавчі
комітети
селищних,
сільських рад,
сектор у справах
сім’ї, молоді та
спорту РДА

Облаштування місць
відпочинку

Постійно

Виконавчі
комітети
сільських,
селищних рад

Створення
умов для
змістовного
дозвілля
дітей

Обсяги
та
джерела
фінансу
вання

Напрямок 9. Правовий захист дітей, які опинились у складний життєвих
обставинах
№ Найменування
заходу

1.

Термін
викон.

Відповідальні за
виконання

Здійснювати
Постійно Районний центр
соціальний
соціальних служб
супровід сімей,
для сім’ї,
які опинились
дітей та молоді
у складних
життєвих
обставинах ( в тому
числі: придбання
дитячого харчуван-

Очікувані
результати
Сприяння
підвищенню
виховного
потенціалу
сімей, які
опинились у
складних життєвих обставинах,
надання

Обсяги та
джерела
фінансу
вання
16,0
(районний
бюджет)

3.

- г та засобів гігієни
комплексу
іг л дітей, які
послуг сім’ям,
огшнились у склад
удосконалення
них життєвих обста
системи соціаль
винах).
ної роботи
Здійснювати
Постійно Районний центр
Соціалізація
патронаж дітей, які
соціальних служб до дітей,
засуджені до
сім’ї,
профілактика
покарань не
дітей та молоді,
скоєння
пов’язаних з
виконавчі комітети повторних
позбавленням волі,
злочинів
селищних,
звільнені від
сільських рад
відбування
покарання з
випробуванням
або умовнодостроково
Залучати дітей з
Постійно Відділ освіти
Змістовне
«груп ризику» до
дозвілля дітей
РДА
активного
соціального життя
та розвитку
особистості, у тому'
числі до роботи
спортивних секцій,
творчих гуртків
В сього ви трат
на в и к о н а н н я
П рограм и

Директор
районного центру
соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді

2 5 ,0

(район
ний
бюджет)

Л.В. Сидоренко

