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ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення Старобільської міської ради
“23” грудня 2020 р. № 3/27
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Міська програма
подолання дитячої безпритульності та бездоглядності і
здійснення соціального захисту дітей, які опинились
у складних життєвих обставинах на 2021 рік

Старобільськ 2020 рік

Відомості про
замовника та
відповідальних
виконавців програми

2021 р.
асигнування,передбачені в бюджеті Старобільської
міської територіальної громади
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Строк виконання:
Джерела фінансування:

ua

Підстава для розробки:

Міська програма подолання дитячої
безпритульності табездоглядності і здійснення
соціального захисту дітей, які опинились у
складних життєвих обставинах на 2021 р.
Закон України„Про охорону
дитинства”,ЗаконУкраїни „Про забезпечення
організаційно-правових умов соціального захисту
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування”.
Замовник: Старобільська міська рада
Відповідальний виконавець: відділ у справах дітей
Виконавий комітет Старобільської міської ради

g.

Назва програми:
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1.Паспорт програми

el

2.Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, а також
необхідності фінансування за рахунок коштів місцевого бюджету
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Умови, які на сьогодні склалися у суспільстві, призвели до такого явища,
як бездоглядність та безпритульність дітей. Діти, які проживають у сім’ях, де
не створено нормальних умов для життя та повноцінного розвитку, займаються
бродяжництвом, жебракуванням, крадіжками, вживають алкогольні напої,
токсичні та наркотичні речовини, залучаються дорослими до протиправної
поведінки, покидають сім’ї самі або залишаються покинутими батьками.
Невирішеність проблем безпритульності та бездоглядності дітей посилюють
демографічну небезпеку, провокують її довгострокові негативні наслідки,
створюючи загрозу безпеці держави в цілому. Основними напрямками
подолання дитячої бездоглядності та соціального сирітства, профілактики
правопорушень та здійснення соціального захисту дітей, які опинились у
складних життєвих обставинах, є соціально-правова підтримка цієї категорії
дітей, вжиття комплексу заходів щодо їх соціальної адаптації, поширення
сімейних форм виховання дітей-сиріт і дітей. позбавлених батьківського
піклування, забезпечення інтеграції зусиль районних органів виконавчої влади,
установ та організацій, спрямованих на захист прав дітей, які опинились у
складних життєвих обставинах.
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3.Мета програми:
Подолання дитячої безпритульності та бездоглядності і здійснення
соціального захисту дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, в
період 2021 років
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4.Основні завдання програми:
- запровадження ефективних форм роботи з профілактики дитячої
безпритульності та бездоглядності;
- виявлення на ранній стадії сімей, які неспроможні або не бажають
виконувати виховні функції, та забезпечення захисту прав дітей, які
виховуються в таких сім’ях;
- своєчасне виявлення дітей, які залишились без батьківського піклування;
- проведення оперативно-профілактичних заходів з метою виявлення
неповнолітніх, схильних до правопорушень, бродяжництва, вживання
алкогольних напоїв та наркотичних речовин;
- здійснення контролю за дотриманням етичних норм стосовно дітей у
розважальних та ігрових закладах;
- проведення інформаційно-просвітницьких заходів серед учнівської
молоді з метою підвищення правосвідомості та правової культури дітей,
неухильного дотримання ними вимог законодавства; пропаганди здорового
способу життя;
- поширення сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування;
- застосування ефективних форм соціальної підтримки дітей, які
перебувають у складних життєвих обставинах: надання адресної допомоги, та
ін.
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5.Очікувані результати:
Виконання програми дасть змогу:
- запровадити ефективні форми роботи з дітьми та їх батьками з метою
усунення причин дитячої бездоглядності та правопорушень;
- надавати
соціальну,
інформаційно-консультативну,
психологопедагогічну, правову допомогу дітям, які опинились у складних життєвих
обставинах;
- знизити рівень негативних проявів у дитячому середовищі та формувати
стереотип поведінки дітей на ведення здорового способу життя.
Виконання програми передбачає:
- поліпшення становища дітей, які опинились у складних життєвих
обставинах;
- зменшення кількості безпритульних і бездоглядних дітей та дітей,
схильних до правопорушень;
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6.Управління програмою та контроль за її виконанням:
Організація виконання програми покладається на Виконавий комітет
Старобільської міської ради, який щорічно надає у І кварталі, наступного року
за роком в якому здійснювались заходи, .звіт про виконання Програми
7.Фінансове і ресурсне забезпечення виконання програми:
Фінансове забезпечення виконання програми здійснюється в межах
асигнувань, передбачених у бюджеті громади на відповідну мету.

8. Основні заходи щодо виконання міської програми подолання дитячої
безпритульності та бездоглядності і здійснення соціального захисту
неповнолітніх, які опинились у складних життєвих обставинах на 2021 р.
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Проведення акцій"Жодної дитини без
уваги" (подарунки дітям, які
перебувають на обліку в службі у
справах дітей у СЖО)
Організація перевезення дітей- сиріт,
дітей, позбавлених батьківського
піклування, та дітей які опинилися в
складних життєвих обставинах, до
обласних закладів
Привітання прийомних батьків з нагоди
"Дня усиновлювачів"
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Організація перевезення дітей- сиріт,
дітей, позбавлених батьківського
піклування, та дітей які опинилися в

st

ar

ob

7

Виконавий комітет В межах наявного
Старобільської
фінансового ресурсу
міської ради
місцевого бюджету
постійно

g.

Проведення профілактичних рейдів
„Урок”,„Вулиця”, „Вокзал” з метою
виявлення дітей, які залишились без
батьківського піклування
Здійснення контролю за умовами
утримання та виховання дітей в сім’ях,
які опинились у складних життєвих
обставинах
Проведення профілактичних бесід в
навчальних закладах громади

Джерела
фінансування
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Відповідальний,
термін виконання
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Зміст заходу

№
з/п

Виконавий комітет В межах наявного
Старобільської
фінансового ресурсу
міської ради
місцевого бюджету
постійно
Виконавий комітет
Старобільської
міської ради
Протягом
навчального року
Виконавий комітет
Старобільської
міської ради
червень, грудень

В межах наявного
фінансового ресурсу
місцевого бюджету

В межах наявного
фінансового ресурсу
місцевого бюджету

Виконавий комітет В межах наявного
Старобільської
фінансового ресурсу
міської ради
місцевого бюджету
Протягом
навчального року
Виконавий комітет
Старобільської
міської ради
вересень
Виконавий комітет
Старобільської
міської ради

В межах наявного
фінансового ресурсу
місцевого бюджету
В межах наявного
фінансового ресурсу
місцевого бюджету

Протягом року

Виконавий комітет В межах наявного
Старобільської
фінансового ресурсу
міської ради
місцевого бюджету
грудень
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складних життєвих обставинах на
обласні свята
Привітання дітей- сиріт, дітей,
позбавлених батьківського піклування з
нагоді Новорічних свят

