
 

 
ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 22.12.2021 № 16-15/VIII 

м. Золотоноша 

 

Про  затвердження Програми соціально-правового захисту дітей, забезпечення 

умов для дотримання державних гарантій і конституційних прав дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування на період до 2026 року  

 

З метою соціально-правового захисту дітей, враховуючи лист служби у 

справах дітей, сім’ї, молоді та спорту (10.12.2021 № 4151) про затвердження 

Програми соціально-правового захисту дітей, забезпечення умов для 

дотримання державних гарантій і конституційних прав дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування на період до 2026 року, керуючись п.22 

ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, - 

 

міська рада вирішила: 

 

1. Затвердити Програму соціально-правового захисту дітей, забезпечення 

умов для дотримання державних гарантій і конституційних прав дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування на період до 2026 року згідно з 

додатком. 

2. Структурним підрозділам виконавчого комітету Золотоніської міської 

ради та іншим виконавцям забезпечити виконання даної Програми. 

3. Фінансовому управлінню (Коваленко О.В.) при формуванні бюджету 

Золотоніської міської територіальної громади в межах наявних фінансових 

ресурсів та пріоритетів, визначених бюджетним законодавством і міською 

радою, передбачити фінансування заходів Програми. 

4. Координацію роботи з виконання рішення доручити заступнику 

міського голови, контроль за виконанням рішення покласти на постійну 

депутатську комісію з гуманітарних питань (Денисюк Л.І.) 

 

 

Секретар ради        Наталія СЬОМАК 
 

 

 

 

 

 

Ніна Засенко 23880 



Додаток 

до рішення міської ради 

від 22.12.2021 № 16-15/VIII 

 

Програма  

соціально-правового захисту дітей, забезпечення умов для  

дотримання державних гарантій і конституційних прав дітей-сиріт 

та дітей, позбавлених батьківського піклування на період до 2026 року 

 

Соціальний захист дітей є актуальною соціальною проблемою 

сьогодення. Найсприятливішим навколишнім середовищем, що сприяє 

оптимальному розвитку дитини є родинний дім та батьківська турбота. Саме 

батьки й родина передусім відповідають за задоволення потреб дітей. Стиль 

життя сім’ї, взаємостосунки між батьками, емоційна атмосфера, ставлення до 

дітей, форми й засоби виховання, батьківські інтереси та способи їх 

задоволення, ступінь уваги що приділяється дитині, ідеали, якими керуються 

батьки, середовище, до якого вони належать закладається в основу особистості 

дитини. Надзвичайно важливим є питання підтримки та зміцнення сімей, що 

виховують дітей. 

Повноцінний, гармонійний розвиток дитини неможливий у сім’ях, де 

батьки неналежним чином виконують свої обов’язки. Основу сімейного 

неблагополуччя становлять конфлікти міжособистісного, соціально-

побутового, психофізичного та фізіологічного характеру, як результат вчинення 

неповнолітніми правопорушень і злочинів, вилучення дітей із сімей та 

позбавлення батьків батьківських прав.  

Кожна дитина заслуговує на те, щоб мати постійні сімейні зв’язки. 

Досягти постійності можливо через сімейні стосунки, які пропонують безпеку, 

стабільність, віддане батьківство, безумовну любов, підтримку на все життя. 

Програма соціально-правового захисту дітей, забезпечення  умов для 

дотримання державних  гарантій  і конституційних прав дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, на період до 2026 року (далі - Програма) 

спрямована на комплексне розв’язання проблем кожної конкретної дитини, на 

реалізацію державних гарантій і конституційних прав дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, на соціально-правовий захист дітей, 

підтримку сімей патронатних вихователів, прийомних сімей, дитячих будинків 

сімейного типу.  

 

Мета програми: 

Метою Програми є здійснення заходів щодо забезпечення дотримання 

державних гарантій  та конституційних прав дітей, здійснення заходів щодо 

запобігання дитячій бездоглядності, попередження жорстокості та насильства 

щодо дітей, профілактики протиправних вчинків, пропаганди здорового 

способу життя, соціально-правового захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, забезпечення права кожної дитини на виховання в 

сім’ї, розвитку сімейних форм виховання категорійних дітей, піднесення на 



території громади престижу та авторитету сімейних форм виховання, підтримка 

сімей патронатних вихователів, прийомних сімей, дитячих будинків сімейного 

типу, забезпечення ефективної роботи Єдиної інформаційно-аналітичної 

системи „Діти”.  

Основні завдання  програми  

 
Для досягнення мети передбачається виконання наступних завдань: 

-  реалізація державної політики з питань соціального захисту дітей;    

- виявлення на ранній стадії дітей, які проживають у сім’ях, що 

неспроможні виконувати виховні функції, забезпечення захисту прав цих дітей; 

- зниження рівня соціального сирітства, зменшення в громаді кількості 

дітей, вилучених із сімейного середовища та соціальна підтримка дітей, які 

перебувають у складних життєвих обставинах;  

- здійснення контролю за дотриманням житлових та майнових прав дітей; 

- здійснення контролю за дотриманням культурно-розважальними 

закладами, ігровими залами, комп’ютерними клубами нормативно-правових 

актів щодо порядку відвідуваннями їх дітьми, заборони продажу алкогольних 

напоїв, тютюнових виробів, пропаганди насилля та жорстокості; 

- проведення роботи, пов’язаної із запобіганням вчинення правопорушень 

дітьми, здійснення правового виховання; 

- забезпечення захисту інформації Єдиної інформаційно-аналітичної 

системи „Діти”, ведення державної статистичної звітності та електронного 

банку даних щодо дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 

дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах;  

- забезпечення влаштування дітей, які перебувають у складних життєвих 

обставинах, в сім’ї патронатних вихователів; 

- забезпечення пріоритетності влаштування дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, в сім’ї громадян України на 

усиновлення, під опіку, піклування, у прийомні сім’ї, у дитячі будинки 

сімейного типу;  

- підтримку сімей патронатних вихователів, прийомних сімей, дитячих 

будинків сімейного типу.  

 

Очікувані результати виконання програми  
 

Виконання Програми дасть можливість:  

- забезпечити дотримання державних гарантій та конституційних прав 

дітей; 

- забезпечити вжиття заходів щодо ранньої профілактики сімейного 

неблагополуччя, мінімізувати кількість порушення в судовому порядку справ 

про позбавлення громадян батьківських прав; 

- здійснювати ефективні заходи щодо захисту житлових, майнових прав 

дітей, вирішувати питання поновлення права дітей на житло; 

- розвивати сімейні форми виховання, забезпечуючи конституційне право 

кожної дитини на виховання в сім’ї; 



- збільшення в громаді дітей, повернутих в біологічну родину та 

усиновлених громадянами України; 

- забезпечити ефективну роботу ЄІАС „Діти” щодо ведення державної 

статистичної звітності та електронного банку даних  дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають у складних 

життєвих обставинах, дотримання  вимог Положення про службу комплексної 

системи захисту інформації.  

Фінансове забезпечення: 

Видатки на виконання Програми здійснюються за рахунок коштів бюджету 

Золотоніської міської територіальної громади, коштів підприємств, установ, 

організацій та інших джерел, не заборонених законодавством. 

Програма передбачає надання поворотної фінансової допомоги 

(резервних коштів), що виплачується патронатним вихователям до моменту 

отримання державної соціальної допомоги. Сума резервних коштів має 

відповідати встановленому розміру соціальної допомоги з розрахунку 

одночасного влаштування до сім’ї патронатного вихователя двох дітей і 

становить 2,5 прожиткового мінімуму на кожну дитину відповідного віку (до 

шести років та від шести до 18 років). 

Резервні кошти перераховуються на особовий рахунок патронатного 

вихователя, відкритий у відповідній банківській установі для отримання 

соціальної допомоги на утримання дитини у сім’ї патронатного вихователя, та є 

перехідним залишком, який використовується патронатним вихователем для 

задоволення потреб дитини, влаштованої до сім’ї патронатного вихователя, чи 

у разі затримки виплат державної соціальної допомоги і поновлюється 

патронатним вихователем таким чином, щоб перед наступним влаштуванням 

дитини до сім’ї патронатного вихователя на відповідному рахунку сума цього 

резерву дорівнювала сумі попередньо виплаченої поворотної фінансової 

допомоги. 

Після припинення/розірвання договору про умови запровадження та 

організацію функціонування послуги патронату над дитиною патронатний 

вихователь протягом 10 робочих днів повинен повернути в повному обсязі до 

бюджету Золотоніської міської територіальної громади кошти попередньо 

виплаченої поворотної фінансової допомоги.  

Якщо, після припинення/розірвання договору про умови запровадження 

та організацію функціонування послуги патронату над дитиною патронатний 

вихователь протягом 10 робочих днів не повертає до місцевого бюджету в 

повному обсязі кошти попередньо виплаченої поворотної фінансової допомоги, 

то ці кошти стягуються в судовому порядку. 

Зважаючи на те, що більшість дітей, які перебували у патронатних  

сім’ях – це діти віком від 6 років, доцільно проводити розрахунок поворотної 

фінансової допомоги (резервних коштів) за умови одночасного влаштування до 

сім’ї патронатного вихователя двох дітей віком від 6 років. Також, слід 

враховувати збільшення розміру прожиткового на кожну дитину кожні півроку. 

Обсяг видатків, необхідних для виконання програми, визначається щороку 



під час формування бюджету міської  територіальної громади, виходячи з 

конкретних завдань програми, та реальних фінансових можливостей бюджету. 

Обсяг фінансування програми в поточному бюджетному періоді може 

коригуватися у разі виникнення непередбачуваних факторів, що вплинули на 

своєчасність виконання окремих заходів та проведення відповідних видатків. 

 
Джерела 

фінансування 

Орієнтовний 

обсяг 

фінансування 

(тис. грн.) 

2022 рік 2023 рік 2024 рік 2025 рік  2026 рік 

Бюджет 

громади 

750,00 100,00  120,00 150,00 180,00 200,00 

 

 

Секретар ради        Наталія СЬОМАК 



ЗАВДАННЯ  І  ЗАХОДИ,  

спрямовані на виконання Програми соціально-правового захисту  дітей, 

забезпечення умов для дотримання державних гарантій і конституційних прав 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на період до 2026 року 
Зміст основного  

завдання 

Найменування заходу Термін  

виконання 

Відповідальні за 

виконання 

Розділ І 

Соціально-правовий 

захист дітей, 

організація роботи щодо 

ранньої профілактики 

сімейного 

неблагополуччя, 

недопущення фактів 

дитячої бездоглядності, 

загрози життю та 

здоров’ю дітей, 

попередження 

жорстокості, 

насильства в сім’ях, 

поліпшення становища 

дітей в сім’ях 

1.Забезпечувати своєчасне виявлення, облік, проведення 

соціального інспектування та супроводження сімей, які неспроможні 

або не бажають виконувати виховні функції стосовно дітей, сімей та 

дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах. 

2. Здійснювати заходи ранньої профілактики сімейного 

неблагополуччя, соціального захисту кожної родини, дитини, з метою 

недопущення фактів дитячої бездоглядності, загрози життю та 

здоров’ю дітей, дитячої смертності, попередження жорстокості, 

насильства в сім’ях. 

3.Забезпечити надання комплексу адресних соціальних, 

консультаційних, юридичних, психологічних, медичних послуг, як 

необхідної підтримки, допомоги сім’ям з дітьми. Проводити 

обстеження їх умов проживання, їх соціальне інспектування, 

соціальний супровід у напрямку збереження біологічної родини для 

дитини, поліпшення становища дітей в сім’ях. 

4. Забезпечити оперативне (протягом доби) взаємоінформування 

між закладами освіти, охорони здоров’я, службою у справах дітей, 

сім’ї, молоді та спорту, центром  надання соціальних послуг, 

управлінням праці та соціального захисту населення, відділенням 

поліції Головного управління національної поліції, працівниками 

старостинських округів у випадку виявлення сімей, дітей, які 

перебувають у складних життєвих обставинах (зокрема, про покинутих, 

відмовних, знайдених, бездоглядних дітей, дітей, які не навчаються і не 

працюють, скоїли злочини, правопорушення, затримані за вживання 

наркотичних речовин, алкогольних напоїв, за бродяжництво, 

жебракування). 

5.Вживати ефективних заходів щодо виявлення дорослих осіб, які 

залучають дітей до вживання алкогольних, наркотичних засобів, 

жебракування та вчинення протиправних дій. Своєчасно вирішувати 

питання щодо притягнення таких осіб до відповідальності згідно з 
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Служба у справах 

дітей, сім’ї, молоді та 

спорту, відділ освіти, 

центр надання 

соціальної допомоги, 

старости, 

Золотоніський РВП 

ГУ НП в Черкаській 

області 

 

 

Центр надання 

соціальних послуг 

 

 

 

 

Заклади освіти, 

охорони здоров’я, 

служба у справах 

дітей, сім’ї, молоді та 

спорту,  центр 

надання соціальної 

допомоги, старости, 

Золотоніський РВП 

ГУ НП в Черкаській 

області 

 

 

 



чинним законодавством.  

6. З метою ранньої профілактики правопорушень серед дітей, їх 

бездоглядності, своєчасного виявлення фактів насилля над ними, 

проводити зустрічі з дітьми, вихователями дошкільних навчальних 

закладів, дитячого будинку і педагогічними колективами 

загальноосвітніх навчальних закладів, брати участь та організовувати 

лекторії, батьківські збори, конференції. 

7. З метою пропаганди здорового способу життя, профілактики 

протиправних вчинків, для дітей та підлітків організовувати правові 

брейн-ринги, лекторії ,,Підліток і закон’’, конкурси, тощо.   

8. Забезпечувати участь дітей в обласних конкурсах, право-

виховних заходах,  святкових програмах, тощо. 

9. З метою профілактики бездоглядності, попередження 

правопорушень серед дітей, вирішення питання їх літнього 

оздоровлення та зайнятості, забезпечити  проведення профільних змін 

для дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах, з 

девіантною поведінкою, які проживають у функціонально – 

неспроможних сім’ях, перебувають на внутрішкільному обліку.  

10. З метою соціально-правового захисту дітей, захисту прав та 

інтересів, організовувати і проводити святкові програми до Дня захисту 

дітей, Дня усиновлення, Дня святого Миколая, новорічних та різдвяних 

свят. 

11. Забезпечити проведення роботи при пологовому відділенні 

Золотоніської БПЛ, спрямованої на роботу з матерями, які мають намір 

відмовитись від дитини, з метою недопущення таких  випадків у 

громаді. Забезпечити соціальний супровід таких матерів. 

12. Організовувати проведення акції ,,У школу – з радістю’’,  з 

метою підготовки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, 

дітей з багатодітних малозабезпечених родин до нового навчального 

року. 

13. З метою виявлення бездоглядних дітей, дітей, які перебувають у 

складних життєвих обставинах, недопущення негативних проявів серед 

підлітків проводити профілактичні рейди “Діти вулиці”, “Вокзал”, 

“Канікули”, рейди у вечірній час.  

14. З метою організації спільних дій під час літнього відпочинку та 

 

Постійно 

 

 

 

 

 

Постійно 

 

 

 

 

Постійно 

 

 

 

 

 

Постійно 

 

 

 

За потреби 

 

 

 

Серпень 

 

 

 

 

Постійно 

 

 

 

Травень-

Золотоніський РВП 

ГУ НП в Черкаській 

області 

 

 

 

Служба у справах 

дітей, сім’ї, молоді та 

спорту, 

Золотоніський РВП 

ГУ НП в Черкаській 

області 

 

 

Служба у справах 

дітей, сім’ї, молоді та 

спорту, відділ освіти, 

Золотоніський РВП 

ГУ НП в Черкаській 

області 

Служба у справах 

дітей, сім’ї, молоді та 

спорту 

 

 

 

 

Служба у справах 

дітей, сім’ї, молоді та 

спорту, відділ освіти 

 

Центр надання 

соціальних послуг 

 

 

Служба у справах 



оздоровлення дітей, які потребують опіки держави,  соціального 

захисту дітей, які перебувають в складні життєві обставини, подолання 

дитячої  бездоглядності, забезпечення ефективної профілактичної 

роботи з дітьми, проводити в громаді операцію “Літо”. 

15. З метою виявлення дітей школоповинного віку, які без 

поважних причин не приступили до навчання, та залучення їх до 

навчального процесу, проводити рейди „Урок”.  

16. Забезпечувати ведення та постійне належне функціонування, 

Єдиної інформаційно-аналітичної системи ,,Діти’’, поновлення 

електронного банку даних про дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, дітей, що перебувають у складних життєвих 

обставинах, кандидатів в усиновлювачі.  

серпень 

 

 

 

Серпень-

жовтень 

 

 

 

Постійно 

дітей, сім’ї, молоді та 

спорту, відділ освіти 

 

 

Служба у справах 

дітей, сім’ї, молоді та 

спорту, 

Золотоніський РВП 

ГУ НП в Черкаській 

області 

Служба у справах 

дітей, сім’ї, молоді та 

спорту, 

Золотоніський РВП 

ГУ НП в Черкаській 

області 

 

Служба у справах 

дітей, сім’ї, молоді та 

спорту, відділ освіти 

Золотоніський РВП 

ГУ НП в Черкаській 

області 

Служба у справах 

дітей, сім’ї, молоді та 

спорту 

Розділ ІІ 

Забезпечення дотримання 

державних гарантій та  

конституційних прав 

дітей  
 

 

 

 

 

1.Забезпечити  контроль за додержанням вимог законодавства щодо 

захисту фінансових, майнових, в т. ч. житлових  прав дітей, вживати 

заходів для виявлення фактів незаконного відчуження рідними або 

сторонніми особами майна (житла), що належить малолітнім та  

неповнолітнім дітям, і в подальшому – до відновлення їх прав  

власності у встановленому законодавством напрямку. 

2.З метою захисту прав дітей, які потребують опіки держави, 

вживати вичерпних заходів щодо влаштування їх в сімейні форми 

виховання, зокрема, у сім’ї громадян України на усиновлення, під опіку 

або піклування, у прийомні сім’ї (далі – ПС), дитячі будинки сімейного 

Постійно 

 

 

 

 

 

За потребою 

 

 

 

Служба у справах 

дітей, сім’ї, молоді та 

спорту 

 

 

 

  

Служба у справах 

дітей, сім’ї, молоді та 

спорту 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

типу (далі – ДБСТ), забезпечуючи реалізацію права кожної дитини-

сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, на виховання 

в сім’ї. 

3.  З метою створення умов для всебічного розвитку та виховання 

дітей, сприяти створенню молодіжних клубів за місцем проживання 

дітей. Вживати заходів щодо підвищення ефективності їх роботи. 

Особливу увагу приділяти розвитку та залученню до спортивних 

гуртків, секцій за інтересами категорійних дітей  

4.  Для розвитку творчих здібностей, утвердження духовних і 

моральних засад, залучати категорійних дітей, дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, до участі у фестивалях, святах 

народної творчості, конкурсах.  

5.З метою розвитку творчих здібностей і талантів дітей проводити 

районний конкурс виробів дитячої творчості «Свято дитячої фантазії» 

серед вихованців прийомних сімей та дитячих будинків сімейного 

типу. 

6.Забезпечити контроль за своєчасністю та правильністю 

призначення і виплати державної соціальної допомоги на утримання 

підопічних дітей, дітей, які влаштовані в патронатні сім’ї, дітей-

вихованців дитячих будинків сімейного типу і прийомних дітей 

прийомних сімей та грошового забезпечення батькам-вихователям і 

прийомним батькам, патронатним вихователям. 

7. Забезпечити виплату одноразової матеріальної допомоги на 

придбання шкільного одягу, спортивного взуття для дітей – сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування, які проживають в сім’ях 

опікунів, піклувальників, дитячих будинках сімейного типу, 

прийомних сім’ях на території громади і навчаються в загальноосвітніх 

закладах громади. 

8. Забезпечити виплату на особовий рахунок патронатним 

вихователям поворотної фінансової допомоги (резервних коштів), яка 

має відповідати встановленому розміру соціальної допомоги з 

розрахунку одночасного влаштування до сім’ї патронатного вихователя 

двох дітей і становить 2,5 прожиткового мінімуму на кожну дитину 

відповідного віку. 

 

 

Постійно 

 

 

 

 

Постійно 

 

 

 

Квітень - 

травень 

 

 

Щороку 

 

 

 

 

 

1 раз на рік 

 

 

 

 

 

При 

влаштуванні 

 

 

 

 

  

Відділ освіти, служба 

у справах дітей, сім’ї, 

молоді та спорту 

 

 

Відділ освіти, служба 

у справах дітей, сім’ї, 

молоді та спорту 

 

Служба у справах 

дітей, сім’ї, молоді та 

спорту 

 

 

Служба у справах 

дітей, сім’ї, молоді та 

спорту 

управління праці та 

соціального захисту 

населення   

 

Відділ освіти   

 

 

 

 

 

Виконавчий комітет  



Розділ ІІІ 

Здійснення контролю за 

умовами виховання, 

утримання, навчання, 

оздоровлення  дітей-

сиріт та дітей, 

позбавлених 

батьківського 

піклування 

 

 

 

 

 

 1. Проводити перевірки умов утримання, виховання, навчання, 

оздоровлення, розвитку творчих здібностей дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, в Кропивнянському дитячому 

будинку для дітей шкільного віку, в сім’ях опікунів, піклувальників, в 

ПС та ДБСТ. 

 2. Забезпечити здійснення контролю за умовами виховання, утримання 

усиновлених дітей. 

 3. Забезпечити першочергове оздоровлення та відпочинок дітей-сиріт 

та дітей, позбавлених батьківського піклування. 

 4. Забезпечити проведення повного медичного огляду дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування. 

 

Щоквартально  

 

 

 

Постійно 

 

Постійно 

 

 

Один раз на 

півріччя 

 

 

 

Служба у справах 

дітей, сім’ї, молоді та 

спорту 

  

 

Служба у справах 

дітей, сім’ї, молоді та 

спорту 

 Служба у справах 

дітей, сім’ї, молоді та 

спорту, відділ освіти 

КП „Золотоніський 

міський центр 

первинної медико-

санітарної допомоги 

(сімейної 

медицини)” 

Розділ  ІУ 

Координація діяльності 

підприємств, установ 

та організацій різних 

форм власності з 

питань запобігання 

дитячій бездоглядності, 

здійснення заходів 

соціального захисту 

дітей 

1.Надавати практичну допомогу  з питань соціального захисту дітей,   

запобігання дитячій бездоглядності. 

2.Проводити моніторинг стану дитячої безпритульності і 

бездоглядності, соціального сирітства, дитячої злочинності на території 

населених пунктів громади 

3. Пропагувати та розвивати сімейні форми виховання дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського виховання, зокрема, патронатне 

виховання, мережу ПС та ДБСТ .   
 

 

Постійно 

 

Щоквартально 

 

Постійно 

 

 

  

 

 

Служба у справах 

дітей, сім’ї, молоді та 

спорту 

Служба у справах 

дітей, сім’ї, молоді та 

спорту 

Центр надання 

соціальних послуг, 

служба у справах 

дітей, сім’ї, молоді та 

спорту 

 

Секретар ради            Наталія СЬОМАК 


