
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
 

 19.02.2019 Ужгород   № 74

   

   

Про міський план заходів з виконання 

Державної соціальної програми 

«Національний план дій щодо реалізації 

Конвенції ООН про права дитини» 

на період до 2021 року 

 

 Керуючись пунктом 20 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», постановою Кабінету Міністрів України 30.05.2018 

№ 453 «Про затвердження Державної соціальної програми “Національний план 

дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини” на період до 2021 року», 

розпорядженням голови Закарпатської обласної державної адміністрації 

01.10.2018 № 638 «Про обласний план заходів з виконання Державної 

соціальної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН 

про права дитини» на період до 2021 року», з метою створення умов для 

реалізації державних гарантій і конституційних прав дітей: 

 

 1. Затвердити міський план заходів з виконання Державної соціальної 

програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права 

дитини» на період до 2021 року (далі план заходів) згідно з додатком. 

 2. Про хід виконання плану заходів інформувати службу у справах дітей 

щороку до 3 січня. 

 2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 

міського голови Білака О.П. 

 

 

 

Міський голова                                                                                Б. АНДРІЇВ 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження міського голови 

19.02.2019 № 74 

МІСЬКИЙ ПЛАН ЗАХОДІВ 

з виконання Державної соціальної програми „Національний план дій щодо реалізації  

Конвенції ООН про права дитини” на період до 2021 року 
Найменування 

завдання 
Найменування 

показника 
Значення показника Найменування 

заходу 
Відповідальні 
за виконання 

Джерела 
фінансу-

вання 
(держав-

ний, 
місцевий 
бюджет, 

інші) 

Прогнозний 
обсяг 

фінансових 
ресурсів для 
виконання 

завдань, тис. 
гривень 

У тому числі за роками: 
усього у тому числі за роками: 2019 2020 2021 

2019 2020 2021 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

I. Створення сприятливих умов для життя та розвитку дитини 

1. Забезпечення 
дитини якісною 
медичною допо-
могою від 
народження, у  
тому числі за-
провадження 
програм профі-
лактики захво-
рювань 

Зниження 

захворюваності 

новонародже-

них 

Н
а 

4
,5

 в
ід

с.
 

Н
а 

1
,5

 в
ід

с.
 

Н
а 

1
,5

 в
ід

с.
 

Н
а 

1
,5

 в
ід

с.
 

Забезпечення 

підрозділів охо-

рони материн-

ства та дитинст-

ва, лікувальних 

закладів препа-

ратами для ліку-

вання дихаль-

них розладів но-

вонароджених; 

забезпечення 

неонтологічних 

та педіатричних 

відділень ме-

дичними препа- 

Управління 

охорони 

здоров’я 

Ужгородської 

міської ради 

 

 

 

 

 

Міський 

бюджет 

 

 

 

 

 

 

 

90,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

35,0 

 

 

 

 

 

 

 

20,0 

 

 

 

 

 

 

 

35,0 

 

 

 

 

 

 

 

      ратами для 

лікування ново-

народжених 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 Медикаментоз-

не забезпечен-

ня дітей міста, 

у яких вияв-

лено рідкісні 

хвороби  

 

Н
а 

7
0
,0

 в
ід

с.
 

Н
а 

5
0
,0

 в
ід

с.
 

Н
а 

6
0
,0

 в
ід

с.
 

Н
а 

7
0
,0

 в
ід

с 

Забезпечення 

дітей міста, у 

яких виявлено 

рідкісні хворо-

би, медикамен-

тами, необхід-

ними для ліку-

вання, та харчо-

вими продукта-

ми для спе-

ціального діє-

тичного харчу-

вання, що необ-

хідне для ліку-

вання (підтрим-

ки життя) 

Управління 

охорони 

здоров’я 

Ужгородської 

міської ради 

 

Міський 

бюджет 

 

 

 

 

 

 

 

609,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

203,2 

 

 

 

 

 

 

 

203,2 

 

 

 

 

 

 

 

203,2 

 

 

 

 

 

 

 

 Забезпечення 

хворих на цук-

ровий діабет 

препаратами 

інсуліну 

відсотків 

100 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

Забезпечення 

дітей, хворих на 

цукровий та 

нецукровий 

діабет препара-

тами інсуліну 

Управління 

охорони 

здоров’я 

Ужгородської 

міської ради 

 

Держ. 

бюджет 

 

 

 

2002,9 

 

 

 

632,9 

 

 

 

 

 

668,3 

 

 

 

 

701,7 

 

 

 

 

 Забезпечення 

хворих на цук-

ровий діабет 

тест-смужками 

відсотків 

90 90 90 90 Забезпечення 

хворих на цук-

ровий діабет 

тест-смужками 

Управління 

охорони 

здоров’я 

Ужгородської 

міської ради 

 

 

Міський 

бюджет 

 

 

 

2114,1 

 

 

 

668,0 

 

 

 

 

 

705,4 

 

 

 

 

740,7 

 

 

 

 

 Охоплення 

дитячого 

населення 

профілактични

ми щепленнями 

100 100 100 100 Раціональне 

використання 

імунобіологіч-

них препаратів, 

отриманих за 

рахунок центра-

лізованого по-

стачання з дер-

Управління 

охорони 

здоров’я 

Ужгородської 

міської ради 

 

 

– 

 

 

 

– 

 

 

 

– 

 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

– 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

жавного бюдже-

ту для своєчас-

ного та повного 

охоплення 

дитячого насе-

лення вакци-

нацією 

2. Удосконален-

ня превентивних 

заходів, спрямо-

ваних на форму-

вання здорового 

способу життя 

підростаючого 

покоління 

Друк та розпов-

сюдження пла-

катів, буклетів 

пропаганди 

формування 

здорового спо-

собу життя се-

ред дітей та мо-

лоді 

відсотків 

100 100 100 100 Проведення 

профілактично-

просвітницької 

роботи серед 

дітей та молоді 

для формування 

здорового спо-

собу життя, 

профілактики 

туберкульозу, 

наркоманії, 

алкоголізму, 

ВІЛ/СНІДу 

тощо 

Управління 

охорони 

здоров’я 

Ужгородської 

міської ради 

 

 

– 

 

 

 

– 

 

 

 

– 

 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

 Відсоток охоп-

лених учнів 5 – 

9 класів 

відсотків 

100 100 100 100 Формування в 

учнів 5 – 9 кла-

сів свідомого 

ставлення до 

свого життя і 

здоров’я, удос-

коналення на-

вчання життє-

вим навичкам 

на компетент-

них засадах у 

межах предмета 

„Основи здоро-

в’я”, формуван-

ня здоров’я-

зберігаючої 

компетентності 

Управління 

освіти 

Ужгородської 

міської ради 

– – – – – 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

шляхом реалі-

зації у предме-

тах інваріантної 

складової на-

вчальних планів 

наскрізної зміс-

тової лінії 

„Здоров’я і без-

пека” з викорис-

танням сучас-

них інформацій-

них технологій 

3. Створення 

ефективного, 

доступного та 

доброзичливого 

освітнього сере-

довища, спрямо-

ваного на розви-

ток дитини, її 

талантів, розумо-

вих і фізичних 

здібностей; за-

безпечення 

доступу до якіс-

ної освіти 

Відсоток від 

загальної кіль-

кості дітей з 

особливими 

освітніми по-

требами, охоп-

лених інклю-

зивним навча-

нням  

20 20 20 20 Здійснення 

інклюзивного 

навчання дітей з 

особливими 

потребами у 

закладах загаль-

ної середньої 

освіти 

 

Управління 

освіти 

Ужгородської 

міської ради 

– – – – – 

4. Забезпечення 
духовного, 
морального і 
культурного 
розвитку дитини 

Кількість кон-

курсів, конкур-

сів-фестивалів 

66 21 22 23 Міські кон-

курси виконав-

ської майстер-

ності учнів 

мистецьких 

шкіл; міські 

конкурси 

ансамблів та 

оркестрів учнів 

мистецьких 

шкіл; міський 

конкурс хорово-

Управління у 

справах 

культури, 

молоді та 

спорту 

Ужгородської 

міської ради 

 

– – – – – 



 5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

го мистецтва; 

обласний кон-

курс фортепіан-

них ансамблів; 

міські конкур-

си юних вока-

лістів мистець-

ких шкіл (соліс-

ти, ансамблі 

малих форм);      

міський кон-

курс живопису 

серед учнів 

мистецьких 

шкіл; міський 

дитячо-юнаць-

кий конкурс 

образотворчого 

мистецтва; 

міські музич-

но-теоретичні 

олімпіади учнів 

мистецьких 

шкіл; міський 

фестиваль-кон-

курс дитячих 

театральних ко-

лективів; 

міський 

конкурс 

українського 

художнього 

слова;  

фольклорні 

фестивалі-кон-

курси: міський 

конкурс угор-

ської народної 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

пісні; міський 

конкурс 

ромської 

народної 

творчості; 

міський 

конкурс сло-

вацької народ-

ної пісні; 

міський дитя-

чий фольклор-

ний фестиваль-

конкурс         
РАЗОМ за 
напрямом I: 

       Державний 
бюджет 

2002,9 

 

 

 

632,9 

 

 

 

 

 

668,3 

 

 

 

 

701,7 

 

 

 

 

        
 
 

Міський 
бюджет 

2813,7 906,2 928,6 978,9 

II. Забезпечення рівних можливостей для всіх дітей 

5. Удосконален-
ня системи за-
хисту прав та 
інтересів дітей з 
інвалідністю, 
інтегрування їх у 
соціум 

Надання 
реабілітації в 
МСРЦ 
« Дорога 
життя» 

    Запровадження 
інноваційних 
соціальних 
послуг для дітей 
з інвалідністю в 
установах та 
закладах со-
ціального 
обслуговування 
органів соціаль-
ного захисту 
населення 

Департамент 

праці та 

соціального 

захисту 

населення 

Ужгородської 

міської ради 
 

Міський 
бюджет 

5700,0 1900,0 1900,0 1900,0 

6. Зміцнення 
системи захисту 
прав та інтересів 

     Забезпечення 
контролю за 
веденням обліку 

Служба у спра-
вах дітей 
Ужгородської  

– – – – – 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

дітей-сиріт і ді-
тей, позбавлених 
батьківського 
піклування 

нерухомого 
майна дітей-
сиріт, дітей, по-
збавлених бать-
ківського піклу-
вання, яке нале-
жить їм на праві 
власності або 
користування, 
його збережен-
ням, використа-
нням та повер-
ненням у 
придатному для 
проживання 
стані, у тому 
числі майна, 
над яким уста-
новлено опіку 

міської ради 

 Частка закон-
них представ-
ників дітей, 
охоплених 
роз’яснюваль-
ною роботою, 
відсотків  

100 100 100 100 проведення 
роз’яснюваль-
ної роботи 
серед опікунів, 
піклувальників, 
прийомних 
батьків, батьків-
вихователів 
стосовно дотри-
мання законо-
давства в части-
ні захисту жит-
лових і майно-
вих прав дітей-
сиріт, дітей, по-
збавлених бать-
ківського піклу-
вання (своє-
часне передава-
ння житла у 

Служба у спра-
вах дітей 
Ужгородської  
міської ради 

– – – – – 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

власність дітей, 
оформлення 
спадщини 
тощо) 

7. Забезпечення 
прав дітей-іно-
земців, дітей 
національних 
меншин та дітей, 
розлучених із 
сім’єю, які не є 
громадянами 
України, у тому 
числі дітей-бі-
женців та дітей, 
які потребують 
додаткового за-
хисту 

 

Частка дітей, 
розлучених із 
сім’єю, тимча-
сово влаштова-
них та забезпе-
чених закон-
ним представ-
ником для 
захисту їх прав, 
відсотків 

100 100 100 100 Сприяння забез-
печенню закон-
ного представ-
ництва дітей, 
розлучених із 
сім’єю, їх своє-
часного тимча-
сового влашту-
вання відповід-
но до кращих 
інтересів дітей 

Ужгородський 
міський відділ 
Головного 
управління 
Державної 
міграційної 
служби Украї-
ни в Закарпат-
ській області 
(за згодою) 

– – – – – 

РАЗОМ за  
напрямом II: 

       Міський 
бюджет 

5700,0 1900,0 1900,0 1900,0 

III. Зміцнення інституту сім’ї та формування відповідального батьківства 

8. Забезпечення 
догляду та вихо-
вання дітей, у 
тому числі дітей 
з інвалідністю, в 
сім’ях або в 
умовах, макси-
мально наближе-
них до сімейних 

     Сприяння в 
реалізації права  
кожної дитини-
сироти і дити-
ни, позбавленої 
батьківського 
піклування, з 
інвалідністю на 
виховання в 
сім’ї 

Служба у спра-
вах дітей 
Ужгородської  
міської ради 

– – – – – 

 Кількість дітей   
закладів інсти-
туційного до-
гляду та вихо-
вання дітей, 

24 8 8 8 влаштування 
дітей-сиріт та 
дітей, позбав-
лених батьків-
ського піклува-

Служба у спра-
вах дітей 
Ужгородської 
міської ради 

– – – – – 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

влаштованих 
до сімейних 
форм вихован-
ня 

ння, до сімей-
них форм вихо-
вання   

 Кількість 
проведених 
заходів 

Під 
час 

прове
дення 
інфор
мацій
них 

заході
в, за 

наявн
ості 

роздат
кових 
матері

алів 

Під час 
проведення 
інформацій

них 
заходів, за 
наявності 

роздаткови
х 

матеріалів 

Під 
час 

пров
еден
ня 

інфо
рмаці
йних 
заход
ів, за 
наяв
ності 
розда
ткови

х 
мате
ріалі

в 

Під 
час 

пров
еден
ня 

інфо
рмаці
йних 
заход
ів, за 
наяв
ності 
розда
ткови

х 
мате
ріалі

в 

проведення 
інформаційної  
кампанії щодо 
підтримки 
усиновлення, 
влаштування 
дітей у сім’ї 

Служба у спра-
вах  дітей 
Ужгородської 
міської ради, 
Ужгородський 
міський центр 
соціальних 
служб для 
сім’ї, дітей та 
молоді 

– – – – – 

 Кількість 
проведених 
заходів 

12 4 4 4 проведення 
бесід, лекцій, 
інформаційних 
заходів для 
цільової 
аудиторії з 
питань 
створення та 
забезпечення 
діяльності 
прийомних 
сімей, дитячих 
будинків 
сімейного типу, 
сімей 
патронатних 
вихователів, 

Ужгородський 
міський центр 
соціальних 
служб для 
сім’ї, дітей та 
молоді 

– – – – – 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

наставників, 
здійснення 
соціальної 
роботи з дітьми-
сиротами, 
дітьми, 
позбавленими 
батьківського 
піклування, у 
тому числі з 
випускниками 
інтернатних 
закладів 

 Кількість 
проведених 
заходів 

Відпо
відно 

до 
потре

би 

Відповідно 
до потреби 

Відп
овідн
о до 

потре
би 

Відп
овідн
о до 

потре
би 

забезпечення 
комплексом 
соціальних 
послуг 
прийомних 
сімей, 
ДБСТ,сімей 
опікунів/піклув
альників 

Ужгородський 
міський центр 
соціальних 
служб для 
сім’ї, дітей та 
молоді 

– – – – – 

9. Посилення 
роботи з профі-
лактики бездог-
лядності та без-
притульності 
дітей 

     Проведення 
профілактичної 
роботи із запо-
бігання само-
вільному зали-
шенню дітьми 
місця прожи-
вання, у тому 
числі закладів 
інституційного 
догляду та 
виховання дітей 

Ужгородський 
відділ поліції  
Головного 
управління 
Національної 
поліції в 
Закарпатській 
області (за зго-
дою), Служба у 
справах дітей 
Ужгородської 
міської ради 

– – – – – 

      Проведення 
профілактичних 
заходів з метою 
попередження 
вчинення діть-

Ужгородський 
відділ поліції  
Головного 
управління 
Національної 

– – – – – 
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ми адміністра-
тивних і кримі-
нальних право-
порушень, втяг-
нення їх у 
протиправну 
діяльність, ін-
ших негативних 
проявів у під-
літковому 
середовищі, а 
також вияв-
лення дітей, які 
залишилися без 
батьківського 
піклування 
 

поліції в 
Закарпатській 
області (за зго-
дою), служба у 
справах дітей 
Ужгородської 
міської ради 

      Сприяння у 

забезпеченні 

навчальних 

закладів усіх 

типів і форм 

власності пра-

цівниками 

психологічної 

служби відпо-

відно до вста-

новлених нор-

мативів 

 

Управління 

освіти 

Ужгородської 

міської ради 

– – – – – 
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10. Запроваджен-
ня раннього 
виявлення сімей 
з дітьми, які 
перебувають у 
складних життє-
вих обставинах, 
та надання їм 
своєчасної та 
ефективної со-
ціальної допо-
моги  
 

     Забезпечення 
здійснення 
заходів щодо 
захисту прав та 
інтересів дітей, 
які перебувають 
у складних жит-
тєвих обстави-
нах 

Служба у спра-
вах дітей 
Ужгородської 
міської ради, 
 

– – – – – 

 Забезпечення 
ефективної 
взаємодії із 
суб’єктами 
соціальної 
роботи з даного 
питання 

    раннє 
виявлення, 
облік та 
надання 
соціальної 
підтримки 
сім’ям з дітьми, 
які опинилися у 
складних 
життєвих 
обставинах 

Ужгородський 
міський центр 
соціальних 
служб для 
сім’ї, дітей та 
молоді 

– – – – – 

11. Інтеграція 
дітей, які утри-
муються в інтер-
натних закладах, 
у соціальний 
простір терито-
ріальної громади 

За 
надходження 
повідомлень 

 
 

 
 

 
 

  Забезпечення 
соціальних 
послуг сім’ям, 
які перебувають 
у СЖО, 
спрямованих на  
повернення 
дітей із закладів 
до біологічних 
родин та 
влаштування у 
сім’ї громадян 

Ужгородський 
міський центр 
соціаль-них 
служб для 
сім’ї, дітей та 
молоді 
 

– – – – – 

РАЗОМ за 
напрямом III: 
 

       – – – – – 
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IV. Захист дітей від насильства  

12. Формування 
політики громад-
ської нетерпи-
мості до всіх 
форм насильства 
над дітьми в 
суспільстві 

     проведення 
широкомасш-
табних інфор-
маційно-про-
світницьких за-
ходів, спрямо-
ваних на фор-
мування грома-
дянської небай-
дужості до усіх 
форм насильст-
ва та жорсто-
кого поводжен-
ня з дітьми 

Департамент 

праці та 

соціального 

захисту 

населення 

Ужгородської 

міської рад, 
Ужгородський 
міський центр 
соціальних 
служб для 
сім’ї, дітей та 
молоді 
 
 

– – – – – 

 Кількість 
проведених 
заходів 

12 4 4 4 забезпечення 
соціальних 
послуг сім’ям, 
які перебувають 
у СЖО, 
спрямованих на  
повернення 
дітей із закладів 
до біологічних 
родин та 
влаштування у 
сім’ї 

Ужгородський 
міський центр 
соціальних 
служб для 
сім’ї, дітей та 
молоді 
 

– – – – – 

13. Створення 
системи ефектив-
ної профілактики 
та протидії 
домашньому 
насильству над 
дітьми 

Постійно - - - -  Сприяння роз-
витку та досту-
пності соціаль-
них, інформа-
ційних, право-
вих послуг для 
дітей, які по-
страждали від 
домашнього 

Ужгородський 
міський центр 
соціальних 
служб для 
сім’ї, дітей та 
молоді 
 

– – – – – 
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насильства 
 

14. Удосконален-
ня заходів щодо 
протидії найгір-
шим формам 
дитячої праці, 
проституції та 
порнографії. 
Захист дітей від 
експлуатації, 
сексуального 
насильства та 
торгівлі людьми 

     забезпечення  
організації та 
проведення про-
філактичних 
заходів із запо-
бігання торгівлі 
людьми 

Ужгородський 
міський центр 
соціальних 
служб для 
сім’ї, дітей та 
молоді 
 

– – – – – 

     проведення 
превентивних 
заходів щодо 
запобігання 
насильству над 
дітьми у сус-
пільстві (у гро-
мадах, дитячих 
колективах, 
закладах тощо) 

Ужгородський 
відділ поліції  
Головного 
управління 
Національної 
поліції в 
Закарпатській 
області (за зго-
дою) 

  

– – – – – 

15. Активізація 
інформаційно-
просвітницької 
роботи із запобі-
гання усім фор-
мам насильства 
над дітьми 

Щороку 3 1 1 1 Проведення 

акції „Бузкова 

стрічка” у ме-

жах Міжна-

родної акції 

„16 днів проти-

дії домашньому 

насильству” 

(25 листопада – 

10 грудня), ін-

ших інформа-

ційно-просвіт-

ницьких кампа-

ній з питань 

запобігання 

домашньому 

насильству 

 

Департамент 

праці та 

соціального 

захисту 

населення 

Ужгородської 

міської рад, 
Ужгородський 
міський центр 
соціальних 
служб для 
сім’ї, дітей та 
молоді 
 

 

– – – – – 
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РАЗОМ за  
напрямом IV: 

       – – – – – 

V. Створення системи правосуддя, дружнього до дитини 

16. Впровадженн
я дієвих форм і 
методів профі-
лактики вчинен-
ня правопору-
шень дітьми 

     Здійснення за-
ходів з  активі-
зації профілак-
тичної роботи з 
метою запобі-
гання правопо-
рушенням у 
дитячому сере-
довищі шляхом 
запровадження 
у практику 
інноваційних 
методів та форм 
роботи з дітьми, 
схильними до 
правопорушень 

Ужгородський 
відділ поліції  
Головного 
управління 
Національної 
поліції в 
Закарпатській 
області (за зго-
дою) 

 

– – – – – 

17. Удосконален
ня системи за-
хисту прав та 
інтересів дітей, 
які вчинили 
правопорушення  

     З дітьми, які 
перебувають на 
обліку поліції, 
за місцем їх 
проживання та 
навчання здійс-
нювати профі-
лактичну робо-
ту з метою не-
допущення вчи-
нення повтор-
них злочинів 

Ужгородський 
відділ поліції  
Головного 
управління 
Національної 
поліції в 
Закарпатській 
області (за зго-
дою) 

 

– – – – – 

РАЗОМ за  
напрямом V: 

       – – – – – 

VI. Врахування кращих інтересів та думки дитини під час прийняття рішень 

18. Удосконален-
ня механізмів 

Кількість дітей, 
залучених до 

– – – – Підтримка та  
розвиток учнів-

Управління 

освіти 

– – – – – 
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урахування 
думки дитини під 
час вирішення 
питань, що сто-
суються її життя 

дитячого гро-
мадського руху  

ського вряду-
вання, дитячого 
громадського 
руху, пошук 
нових форм, 
методів і моде-
лей його орга-
нізації, поши-
рення кращого 
педагогічного 
досвіду 

Ужгородської 

міської ради 

19. Забезпечення 
ефективної взає-
модії між гро-
мадськими орга-
нізаціями та 
органами місце-
вого самовряду-
вання, підтримка 
дитячих ініціатив  

Поліпшення 

взаємодії з 

громадською 

організацією 

    Впровадження 

механізму залу-

чення громад-

ських органі-

зацій та продов-

ження ефектив-

ної взаємодії 

щодо проведе-

ння спільних 

заходів з питань 

протидії домаш-

ньому насиль-

ству 

Департамент 

праці та 

соціального 

захисту 

населення 

Ужгородської 

міської рад, 
Ужгородський 
міський центр 
соціальних 
служб для 
сім’ї, дітей та 
молоді 
 

– – – – – 

РАЗОМ за  
напрямом VІ: 

       – – – – – 

VII. Забезпечення захисту прав та інтересів дитини в умовах воєнних дій чи збройного конфлікту 

20. Недопущення 
участі дітей у 
воєнних діях чи 
збройному конф-
лікті 

     виявлення 
фактів залучен-
ня дітей до 
незаконних 
військових 
формувань та 
участі дітей у 
воєнних діях  
чи збройних 
конфліктах 

Ужгородський 
відділ поліції  
Головного 
управління 
Національної 
поліції в 
Закарпатській 
області (за зго-
дою) 

 

– – – – – 
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      проведення 

просвітницької 

роботи серед 

учнівської мо-

лоді в  загально-

освітніх школах 

області 
 

Ужгородський 
відділ поліції  
Головного 
управління 
Національної 
поліції в 
Закарпатській 
області (за зго-
дою) 

 

– – – – – 

21. Впроваджен-
ня комплексних 
заходів щодо 
створення умов 
повноцінного 
життя та со-
ціально-психоло-
гічної реабілі-
тації дітей, які 
постраждали від 
воєнних дій чи 
збройного конф-
лікту, та дітей, 
розлучених із 
сім’єю, які не є 
громадянами 
України та по-
требують міжна-
родного захисту  

Кількість роз-
повсюджених 
інформаційних 
матеріалів 

– – – – Розповсюджен-
ня інформацій-
них матеріалів 
для дітей та 
підлітків з про-
філактики 
потрапляння у 
конфліктні 
ситуації  

Управління 

освіти 

Ужгородської 

міської ради 

– – – – – 

     Вжиття заходів 
щодо органі-
зації відпочинку 
та реабілітації 
дітей, відселе-
них із зони 
воєнних дій чи 
збройних конф-
ліктів   

Департамент 
праці та 
соціального 
захисту 
населення 
Ужгородської 
міської рад 

– – – – – 

РАЗОМ за  
напрямом VІІ: 

       – – – – – 

VIII. Створення безпечного інформаційного простору для дітей 

22. Формування 
політики запобі-
гання проявам 
радикалізму, ра-
сизму, ксено-
фобії та інших 

     Проведення 
комплексних 
заходів із запо-
бігання форму-
ванню у дітей 
проявів радика-

Ужгородський 
відділ поліції  
Головного 
управління 
Національної 
поліції в 

– – – – – 
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форм екстреміз-
му дітей 

лізму, расизму, 
ксенофобії та 
інших форм 
екстремізму  

Закарпатській 
області (за зго-
дою), 

Управління 
освіти 
Ужгородської 
міської ради 

23. Впроваджен-
ня системи со-
ціально-педаго-
гічної роботи з 
батьками з пи-
тань безпеки 
дітей в інформа-
ційному просторі 

Кількість захо-
дів 

– – – – Проведення 
соціально-педа-
гогічної роботи 
з батьками з 
питань безпеки 
дітей в інформа-
ційному прос-
торі 

Управління 
освіти 
Ужгородської 
міської ради 

– – – – – 

РАЗОМ за  
напрямом VІІІ: 

       – – – – – 

ВСЬОГО,  
у тому числі: 

      : Державний 
бюджет 

2002,9 

 

 

 

632,9 

 

 

 

 

 

668,3 

 

 

 

 

701,7 

 

 

 

 

        Міський 
бюджет 

8513,7 2806,2 2828,6 2878,9 

 

 

 

Начальник служби                                                                                                                                                                М. АРОКГАТІ 

 


