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Р І Ш Е Н Н Я 
 
 
від 09 грудня 2011 р. № 320                                                             м. Ужгород 
 
Про міську  Програму подолання  
дитячої безпритульності і бездоглядності  
та захисту прав дітей на 2012-2013 роки  
 

Відповідно до Законів України „Про місцеве самоврядування в 
Україні", „Про забезпечення організаційно-правових умов соціального 
захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”, „Про 
основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей”, 
Указу Президента України від 11 липня 2005 року № 1086/2005 „Про 
першочергові заходи щодо захисту прав дітей”, Розпоряджень Кабінету 
Міністрів України від 12 жовтня 2011 року № 1039-р „Про затвердження 
плану заходів  щодо  реалізації Концепції розвитку кримінальної юстиції 
щодо неповнолітніх в Україні”,  від 24 вересня 2008 року № 866 " Питання 
діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини",  
від 08 жовтня 2008 року № 905 "Про затвердження Порядку провадження 
діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав 
усиновлених дітей", з метою подолання проблем дитячої бездоглядності та 
запобігання соціальному сирітству, створення умов для всебічного розвитку 
і виховання дітей  

 
МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА: 

 
 1.Затвердити міську  Програму подолання дитячої безпритульності і 
бездоглядності та захисту прав дітей на 2012-2013 роки (далі Програма) 
згідно з додатком.   
 2. Фінансовому управлінню (Король С.І.) забезпечити фінансування 
програми в межах коштів, передбачених бюджетом міста. 
 3. Визначити головним розпорядником бюджетних коштів 
виконавчий комітет Ужгородської міської ради. 
 4.  Виконавцем програми визначити службу у справах дітей            
(Кенсіцький В.В.) 
 5. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами  
виконкому  Геворкян Д.С. 
 
 
Міський голова           В. Погорелов 
 
 



 
Додаток  

до рішення    XI   сесії  
міської ради VІ скликання 

  від 09.12.11 № 320 
 
 

    Про міську  Програму подолання дитячої  
безпритульності і бездоглядності та захисту прав дітей  

на 2012-2013 роки  
 

Загальні положення  
  Економічні та соціальні суперечності, які торкнулися усіх сфер 
діяльності держави і всіх верств населення, в першу чергу позначилися на 
його найменш захищеній категорії – дітях. Діти, покинуті батьками або самі 
покинули сім‘ї, де не створено нормальних умов для життя та повноцінного 
розвитку, займаються бродяжництвом, жебракуванням, крадіжками, 
систематично вживають спиртні напої, токсичні та наркотичні речовини, 
часто стають жертвами сексуальних злочинів, залучаються дорослими до 
протиправної діяльності. Життя і здоров‘я таких дітей постійно перебуває 
під загрозою, а збільшення їх чисельності також становить певну загрозу 
для суспільства. 
 До основних причин , що зумовлюють дитячу безпритульність і 
бездоглядність, слід віднести такі: 

- неспроможність батьків утримувати дітей, що зумовлює 
збільшення звернень до притулків; 

- жорстокі форми виховання дітей в сім‘ях; 
- психологічна криза стосунків батьків та дітей; 
- неспроможність або небажання сім‘ї виконувати виховні функції; 
- перебування дітей під опікою матеріально неспроможних родичів 

(бабусь, дідусів); 
- експлуатація батьками праці дітей, що призводить до послаблення 

будь-якої мотивації до продовження навчання. 
 Надзвичайно важливим є не тільки визначення життєвих обставин, які 
зумовлюють безпритульність і бездоглядність дітей, а й ті соціальні, 
фізичні, психологічні деформації, які відбуваються з дитиною внаслідок її 
перебування на вулиці. Термін перебування дітей на вулиці суттєво впливає 
на подальше влаштування неповнолітніх. І навпаки – неякісне влаштування 
може спричиняти повернення більшості неповнолітніх на вулицю. 
 Для створення системи профілактики правопорушень серед 
неповнолітніх служба у справах дітей, органи внутрішніх справ, управління 
освіти та управління праці та соціального захисту населення, відділ охорони 
здоров"я, міський центр соціальних служб для сім"ї дітей та молоді, відділ 
сім"ї та молоді розробляють методики виявлення та обліку осіб, схильних 
до протиправних дій, створюють банки даних на дітей та сімей, які 
перебувають у складних життєвих обставинах, відпрацьовують механізм 
своєчасного взаємоінформування про таких дітей. 

 
Підстави для розроблення Програми 



Програму розроблено відповідно до Законів України „Про місцеве 
самоврядування в Ураїні", „Про забезпечення організаційно-правових умов 
соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування”, „Про основи соціального захисту бездомних громадян і 
безпритульних дітей”, Указу Президента України від 11 липня 2005 року № 
1086/2005 „Про першочергові заходи щодо захисту прав дітей”, 
Розпоряджень Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року № 1039-
р „Про затвердження плану заходів  щодо  реалізації Концепції розвитку 
кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в Україні”,  від 24.вересня 2008 
року № 866 " Питання діяльності органів опіки та піклування, пов"язаної із 
захистом прав дитини",  від 08 жовтня 2008 року № 905 "Про затвердження 
Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за 
дотриманням прав усиновлених дітей", з метою подолання проблем дитячої 
бездоглядності та запобігання соціальному сирітству, створення умов для 
всебічного розвитку і виховання дітей. 

 
1. Мета Програми 

Метою Програми є подолання проблем дитячої бездоглядності шляхом 
запобігання сирітству та створення умов для всебічного розвитку і 
виховання дітей. 

 
2. Основні завдання Програми 

-  напрацювання та запровадження ефективних форм роботи щодо 
профілактики безпритульності та бездоглядності серед дітей, виявлення на 
ранній стадії сімей, які неспроможні або не бажають виконувати виховні 
функції, забезпечення захисту прав дітей, які виховуються в таких сім’ях; 

- застосування ефективних форм соціальної підтримки дітей, які 
перебувають у складних життєвих умовах; 

- створення єдиного банку даних про дітей – сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, з провадженням  електронно-
облікової системи цієї категорії дітей; 

- забезпечення прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, та громадян, які бажають взяти або взяли дітей на 
виховання в сім’ю. 
 

3. Фінансове забезпечення Програми 
Фінансове забезпечення виконання Програми буде здійснюватися в 

межах коштів, які передбачені в бюджеті міста. 
 

4.Організація та контроль за виконанням Програми 
 Організація та контроль за виконанням Програми здійснюється 
службою у справах дітей. 
 
 
Секретар ради         В. Щадей 



 
ЗАХОДИ 

 щодо реалізації міської Програми подолання дитячої безпритульності і бездоглядності 
 та захисту прав дітей  на 2012-2013 роки 

 
Обсяги 

фінансування з 
міського 

бюджета(тис. грн ) 

№ 
з/п 

Заходи програми 
Термін 
виконан

ня 

Відповідальні 
виконавці 

2012 рік. 2013рік. 

Очікувані результати 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Забезпечення своєчасного виявлення, 

облік, проведення соціального 
інспектування та соціального супроводу 
сімей, які неспроможні або не бажають 
виконувати виховні функції, надання 
комплексної допомоги сім’ям з дітьми 
(працевлаштування батьків, отримання 
державної допомоги, здійснення 
юридичного захисту тощо). 
У разі неможливості проживання дітей з 
батьками забезпечувати їх своєчасне 
вилучення та подальше влаштування до 
відповідних закладів. 
 

2012-
2013 роки 
 

 Управління праці та 
соціального захисту 
населення, 
МУ УМВС України в 
Закарпатській області, 
центр соціальних служб 
для сім’ї, дітей та 
молоді, відділ у справах 
сім"ї та  молоді, 
служба у справах дітей,  
міський центр 
зайнятості населення,  
управління світи, відділ 
охорони здоров"я 

         -         - Здійснення раннього виявлення 
кризи в сім’ї та надання 
комплексної допомоги сім’ям з 
дітьми (сприяння 
працевлаштуванню батьків, 
отриманню державної допомоги, 
здійснення юридичного захисту 
тощо); 
запровадження ефективних форм 
роботи з дітьми та їх 
біологічними батьками з метою 
усунення причин 
безпритульності та 
бездоглядності  

2 Створення та ведення електроних банків 
даних: 
- дітей, які перебувають у складних 
життєвих обставинах,  
- дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, та громадян 
України, які згодні й можуть узяти на 
виховання дітей зазначеної категорії. 
 
 
 
 

2012-
2013 роки 
 

Служба у справах дітей, 
управління  освіти, 
відділ 
охорони здоров’я  

- - Створення єдиної інформаційної 
системи міста щодо обліку дітей-
сиріт, та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, та 
дітей які перебувають у складних 
життєвих обставинах 
 



3 Забезпечення за умови втрати дитиною 
батьківського піклування, першочергового 
її влаштування в сім’ї громадян України 
(пріоритет – національне усиновлення), під 
опіку або піклування, дитячі будинки 
сімейного типу, прийомні сім’ї. 

2012-
2013 роки 
 

Служба у справах дітей -           - Удосконалення роботи служби у 
справах дітей в частині 
усиновлення, влаштування дітей 
до різних форм сімейного 
виховання, підвищення 
ефективності діяльності органів 
виконавчої влади в питаннях 
захисту прав дітей, реалізація 
права дітей на сімейне 
виховання, насамперед, 
біологічними батьками або в 
прийомній сім‘ї, дитячому 
будинку сімейного типу 

4 Запровадження порядку влаштування дітей 
у прийомні сім‘ї, дитячі будинки сімейного 
типу. 
 

2012-
2013 роки 
 

Служба у справах 
дітей,центр соціальних 
служб для сім’ї, дітей та 
молоді, 
 

- - Підвищення ефективності 
діяльності  в питаннях захисту 
прав дітей; реалізація права дітей 
на сімейне виховання, 
насамперед, біологічними 
батьками або в прийомній сім‘ї, 
дитячому будинку сімейного 
типу 

5 Проводення профілактичних 
відпрацювання  комп’ютерних клубів, 
відеотек та дискотек щодо відвідування їх 
неповнолітніми під час уроків та у вечірній 
час. 

2012-
2013 роки 
 

МУ УМВС України в 
Закарпатській області, 
служба у справах дітей , 
управління освіти, центр 
соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді, 
відділ сім"ї та молоді 
 

-         - Удосконалення процесу 
вилучення дітей з вулиці та їх 
влаштування, що унеможливить 
повернення у несприятливе 
середовище; 

6 Проводення рейдів-перевірок торгівельних 
закладів стосовно реалізації ними спиртних 
напоїв та тютюнових виробів 
неповнолітнім. При виявленні порушень 
застосовувати заходи, визначені 
законодавством. 
 

2012-
2013 роки 
 

МУ УМВС України в 
Закарпатській області, 
служба у справах дітей, 
управління освіти, центр 
соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді, 
відділ сім"ї та молоді 
 

         -          - Удосконалення процесу 
вилучення дітей з вулиці та їх 
влаштування, що унеможливить 
повернення у несприятливе 
середовище; 

7 Проводення профілактичних рейдів з 2012- Служба у справах дітей                 Запровадження ефективних форм 



метою виявлення бездоглядних та 
безпритульних дітей „Діти Вулиці”, 
„Вокзал”, „Підвал” тощо(транспортне 
забезпечення  проведення  рейдів,  з  
подальшим  влаштуванням  дітей  в  
Закарпатський обласний притулок для  
дітей  (с.м.т. Батьово  Берегівського  р-ну). 

2013 роки 
 

 20000,00 20000,00 роботи з дітьми та їх 
біологічними батьками з метою 
усунення причин 
безпритульності та 
бездоглядності; 
удосконалення процесу 
вилучення дітей з вулиці та їх 
влаштування, що унеможливить 
повернення у несприятливе 
середовище 

8 Забезпечення здобуття повної загальної 
середньої освіти дітьми, які тривалий час 
не навчалися або не навчалися взагалі на 
базі шкіл і професійно-технічних 
навчальних закладів. Проводення рейду 
„Урок” по виявленню неповнолітніх 
шкільного віку, які не приступили до 
занять, та повернення їх до навчання.  

2012-
2013 роки 
 

Управління освіти,  
МУ УМВС України в 
Закарпатській області, 
служба у справах дітей, , 
центр соціальних служб 
для сім’ї, дітей та 
молоді, відділ сім"ї та 
молоді 
 

        -             - Запровадження ефективних форм 
роботи з дітьми та їх 
біологічними батьками з метою 
усунення причин 
безпритульності та 
бездоглядності; 
удосконалення процесу 
вилучення дітей з вулиці та їх 
влаштування, що унеможливить 
повернення у несприятливе 
середовище 

9 Організація в перинатальному центрі 
роботи консультативних пунктів центру 
соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді, забезпечення діяльності центру 
матері та дитини для роботи з матерями, 
які мають намір відмовитися від дитини, 
здійснення соціального супровіду таких 
матерів. 

2012-
2013 роки 
 

 Центр соціальних 
служб для сім’ї, дітей та 
молоді, управління 
охорони здоров‘я, 
 
 

- - Запровадження ефективних форм 
роботи з дітьми та їх 
біологічними батьками з метою 
усунення причин 
безпритульності та 
бездоглядності 

10 Створення системи щомісячного 
взаємоінформування між підрозділами 
кримінальної міліції у справах дітей, 
службою у справах дітей,  управлінням 
освіти – про дітей, які не навчаються, 
скоїли злочини, правопорушення, 
затримані за вживання наркотичних 
речовин, алкогольних напоїв, 
бродяжництво та жебракування.   

2012-
2013 роки 
 

Управління освіти,  
МУ УМВС України в 
Закарпатській області, 
служба у справах дітей, , 
центр соціальних служб 
для сім’ї, дітей та 
молоді, відділ сім"ї та 
молоді, відділ охорони 
здоров"я 

- - Запровадження ефективних форм 
роботи з дітьми та їх 
біологічними батьками з метою 
усунення причин 
безпритульності та 
бездоглядності 



  
11 Продовження співпраці з громадськими, 

благодійними, релігійними організаціями, 
що працюють в інтересах дітей. 
 
 

2012-
2013 роки 
 

Служба у справах дітей, 
управління освіти, 
відділ сім"ї та  молоді, 
культури, центр 
соціальних служб для  
сім’ї, дітей та молоді 

- - Запровадження ефективних форм 
роботи з дітьми та їх 
біологічними батьками з метою 
усунення причин 
безпритульності та 
бездоглядності 

12 Сприяння оздоровленню дітей, які 
опинилися в складних життєвих умовах, 
безпритульних, бездоглядних. 

2012-
2013 роки 
 

Управління 
культури,спорту, сімї та 
молоді, управління 
освіти, відділ охорони 
здоров"я 

- - Запровадження ефективних форм 
роботи з дітьми та їх 
біологічними батьками з метою 
усунення причин 
безпритульності та 
бездоглядності 

13 Забезпечення інформаційної підтримки 
вирішення актуальних питань сімейної 
політики, поширення нових форм 
сімейного влаштування дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського 
піклування, захисту прав дітей. 
Висвітлювання через засоби масової 
інформації питання подолання дитячої 
бездоглядності, привернення уваги 
населення, громадськості до цієї проблеми 
та залучати якнайширший загал до її 
вирішення. 
 

2012-
2013 роки 
 

Служба у справах дітей         
5000,00 

        
5000,00 

Запровадження ефективних форм 
роботи з дітьми та їх 
біологічними батьками з метою 
усунення причин 
безпритульності та 
бездоглядності 

14 Забезпечення утворення та функціонування 
мережі позашкільних навчальних закладів 
за місцем проживання дітей, підвищення 
ефективності їх роботи, вжиття заходів до 
відновлення тих, що використовуються не 
за призначенням, залучення до занять в 
гуртках, спортивних секціях дітей з 
малозабезпечених сімей та сімей, в яких 
батьки або особи, що їх замінюють, 
ухиляються  від виконання своїх 
батьківських обов‘язків.  
 

2012-
2013 роки 

 

Управління освіти, 
служба у справах дітей, 
управління культури , 
молоді та спорту  

- - Удосконалення процесу 
вилучення дітей з вулиці та їх 
влаштування, що унеможливить 
повернення у несприятливе 
середовище 



15 Укомплектування служби у справах дітей 
оргтехнікою для  належного  
функціонування  програми  ЄІСА "Діти".  
 

2012 рік Служба у справах дітей 
 

    
10000,00   

- Забезпечення роботи електронної  
системи  ЄІСА "Діти" 

16 Вивчення всеукраїнського досвіду та 
практичне впровадження ефективних 
технології запобігання бездоглядності та 
безпритульності дітей, їх реабілітації  та 
соціального захисту.  
 

2012-
2013 роки 

 

Служба у справах дітей 
 

- - Запровадження ефективних форм 
роботи з дітьми та їх 
біологічними батьками з метою 
усунення причин 
безпритульності та 
бездоглядності 

 ВСЬОГО: 
(в тому числі) 

      
35000,00 

       
25000,00 

 

 Поточних видатків:   25000,00 25000,00  
 Капітальних видатків:   10000,00 -  
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