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_  ХІ___ сесія   __VІ__ скликання 
( 1 – е  пленарне засідання)  

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
 
від 09 грудня 2011 р. № 321                                                              м. Ужгород 
 
Про міську Програму виконання заходів 
 Загальнодержавної Програми  
„Національний план дій щодо реалізації  
Конвенції ООН про права дитини”  
на 2012-2016 роки 
 
 
 

Відповідно до статей 32 Закону України „Про місцеве 
самоврядування”, розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 квітня   
2011 року № 330-р „Про затвердження плану заходів з виконання у 2011 
році  Загальнодержавної програми „Національний план дій щодо реалізації 
Конвенції ООН про права дитини” на період до 2016 року”, з метою 
створення умов для реалізації державних гарантій і конституційних прав 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування  
 

МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА: 
 

 1. Затвердити міську програму виконання заходів Загальнодержавної 
програми „Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права 
дитини” на 2012-2016 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 цього рішення покласти на заступника 
міського голови Фленько В.Ю 

 
 
 

Міський голова                                                             В. Погорелов 
 



 
 

Додаток  
до рішення   ХІ    сесії  

міської ради VІ скликання 
від 09.12.11 № 321 

 

      
Про міську програму виконання заходів 

Загальнодержавної програми 
„Національний план дій щодо реалізації 

Конвенції ООН про права дитини” 
на 2012-2016 роки 

 
Загальні положення  

 
Україна як член міжнародного  співтовариства  бере  участь  у діяльності зі 
створення сприятливого для дітей середовища, в якому гідний розвиток і 
захист  їх  прав  забезпечується  з  дотриманням принципів демократії,  
рівності, миру, соціальної справедливості з урахуванням моральних засад та 
традиційних цінностей  українського суспільства, спрямованих на 
зміцнення сім'ї та морального здоров'я дітей в Україні. Підсумковим 
документом Спеціальної сесії  в  інтересах  дітей Генеральної Асамблеї 
ООН "Світ, сприятливий для дітей", підписаним Кабінетом Міністрів 
України 10 травня 2002 року,  визначено чотири пріоритетні  напрями  
діяльності: пропагування  здорового способу життя;  забезпечення  
можливості здобувати  високоякісну  освіту; захист    дітей   від   
жорстокого   поводження,   насильства   та експлуатації;  боротьба  з   
ВІЛ/СНІДом,   а   також   передбачено глобальний  план  дій,  орієнтований  
на розвиток і захист прав та інтересів  підростаючого  покоління,  і  
завдання,   які   світова  
спільнота має виконувати для дітей та разом з дітьми. 

 
Підстави для розроблення Програми 
 

Програму розроблено відповідно до статей 32 Закону України „Про 
місцеве самоврядування”, розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 
квітня   2011 року № 330-р „Про затвердження плану заходів з виконання у 
2011 році  Загальнодержавної програми „Національний план дій щодо 
реалізації Конвенції ООН про права дитини” на період до 2016 року”, з 
метою створення умов для реалізації державних гарантій і конституційних 
прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 

 
 
 
 



 
 

1. Мета Програми 
Метою Програми  є  забезпечення  оптимального  функціонування 

цілісної системи захисту прав дітей в Україні відповідно до  вимог 
Конвенції ООН про  права дитини та з урахуванням цілей розвитку, 
проголошених Декларацією тисячоліття  ООН,  і  стратегії Підсумкового   
документа  Спеціальної   сесії  в   інтересах дітей Генеральної Асамблеї 
ООН "Світ, сприятливий для дітей". 

 
2. Основні завдання Програми 

 - Забезпечення реалізації державної політики у сфері боротьби з 
туберкульозом,    наркоманією,    ВІЛ/СНІДом,     захисту     прав ВІЛ-
інфікованих  і  хворих  на  СНІД  дітей,  зменшення  небезпеки інфікування 
ВІЛ-уразливих категорій дітей; 
 - збереження,   розвиток   та   ефективне використання  мережі 
відповідних дитячих оздоровчих закладів; 
 - створення рівних  умов  для  доступу  кожної дитини до послуг 
закладів соціально-культурної сфери; 
 - заохочення трудової активності  сімей  з  дітьми,  підвищення рівня  
економічної  спроможності  сімей  з  дітьми та посилення їх соціального 
захисту; 
 - удосконалення системи  соціальної роботи з сім'ями,  що мають 
дітей і опинилися в складних життєвих обставинах; 
 - розвиток сімейних  форм  виховання  дітей-сиріт   та   дітей, 
позбавлених батьківського   піклування  (усиновлення,  опіка  та піклування,  
створення дитячих будинків сімейного типу,  прийомних сімей); 
 - підвищення ефективності  профілактичної  та   роз'яснювальної 
роботи  серед  батьків з метою запобігання жорстокому поводженню з 
дітьми. 
 

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

межах коштів, передбачених в бюджеті міста. 
 

4.Організація та контроль за виконанням Програми 
 Організація виконання Програми здійснюється службою у справах 
дітей. 
Контроль за виконанням Програми здійснюється заступником міського 
голови Фленьком В.Ю. 
 
 
 
Секретар ради         В. Щадей 



 
Міська програма виконання заходів Загальнодержавної програми „Національний план дій щодо реалізації 

Конвенції ООН про права дитини” на 2012-2016 роки 
Обсяги фінансування з 

міського бюджета(тис. грн) 
№ 
з/п 

Зміст основного 
завдання 

Найменування заходів Відповідальні за виконання Строк 
виконан-ня

2012 2013 2014 2015 2016 

1. Охорона здоров’я та формування здорового способу життя дітей 
Забезпечення проведення 
обов’язкового медичного 
профілактичного огляду 
дітей до 18 років у дитячих 
амбулаторно-поліклінічних 
закладах за участі батьків  

Відділ охорони       здоров’я  Протягом 
року 

- - - - - 

Забезпечення роботи мережі 
кабінетів охорони зору дітей 
у закладах охорони здоров’я 
II рівня для запобігання 
виникненню порушення зору 
у дітей дошкільного та 
шкільного віку   

Відділ охорони здоров’я  Протягом 
року 

- - - - - 

Продовження роботи із 
створення мережі центрів 
(відділень, кабінетів) 
медико-соціальної допомоги 
дітям та молоді „Клініка, 
дружня до молоді”   

Відділ охорони здоров’я  Протягом 
року 

- - - - - 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Здійснення заходів, 
спрямованих на 
запобігання дитячій 
інвалідності, та 
підвищення рівня 
надання медичної 
допомоги дітям-
інвалідам  
 
 
 

Проведення для лікарів, 
середнього медичного 
персоналу тренінгів з метою 
поширення досвіду роботи 

Відділ охорони здоров’я  Протягом 
року 
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зазначених центрів стосовно 
надання дітям та молоді 
медичних послуг   

Проведення у закладах 
охорони здоров’я профілак-
тичних заходів з метою 
інформування батьків про 
способи запобігання 
виникненню дефіциту йоду в 
дітей  

Відділ охорони здоров’я  Протягом 
року 

- - - - - 

2. Протидія  поширенню ВІЛ/СНІДу, туберкульозу та наркоманії 
Проведення в загально-
освітніх навчальних закладах 
у Всесвітній день боротьби з 
ВІЛ/СНІДом (1 грудня) 
уроку на тему „Не дай 
СНІДу шанс” 

Управління освіти, відділ 
охорони здоров’я 

IV квартал - - - - - 1. Формування толе-
рантного ставлення 
до ВІЛ-інфікованих і 
хворих на СНІД дітей 

Проведення акції „Молодь 
Закарпаття проти наркоманії 
та СНІДу” 
 

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

Грудень - - - - - 

 
3. Оздоровлення та відпочинок 
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1. Збереження, розви-
ток та ефективне 
використання мере-
жі дитячих оздоров-
чих закладів  

Проведення загально-
державних заходів „Літо” з 
метою запобігання 
правопорушенням серед 
дітей та стосовно них, 
безпеки дітей на території 
закладів відпочинку та 
оздоровлення, в місцях 
концентрації молоді. 

Управління у справах 
культури, спорту, сім’ї та 
молоді 

II – III 
квартал 

- - - - - 

4. Освіта 
1. Створення рівних 

умов для доступу 
кожної дитини до 
високоякісної освіти 
з метою забезпечен-
ня розвитку особис-
тості, суспільства і 
держави  
 

Сприяння збільшенню 
кількості дітей, залучених до 
роботи в гуртках за 
напрямами позашкільної 
освіти  

Управління освіти 
 

Протягом 
року 

- - - - - 

5. Культурний і духовний розвиток дитини 

1. 
 
 
 
 

Створення рівних 
умов для доступу 
кожної дитини до 
послуг закладів соці-
ально-культурної 

Проведення в області 
Всеукраїнського тижня 
дитячого читання, участь у 
Всеукраїнському конкурсі 
„Найкращий читач України” 

Управління у справах 
культури, спорту, сім’ї та 
молоді 

І –ІІ квартал - - - - - 
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Контроль за проведенням 
державної атестації 
початкових спеціалізованих 
мистецьких навчальних 
закладів (шкіл естетичного 
виховання) 

Управління у справах 
культури, спорту, сім’ї та 
молоді 

Лютий – 
листопад 

Збереження та розвиток 
мережі початкових 
спеціалізованих мистецьких 
навчальних закладів(шкіл 
естетичного виховання) 

Управління у справах 
культури, спорту, сім’ї та 
молоді 

Протягом   
року 

 
 
 
 

сфери 
 
 
 
 

Участь в обласних дитячих, 
молодіжних фестивалях, 
конкурсах, виставках 

Управління у справах 
культури, спорту, сім’ї та 
молоді 

І – ІІ  
квартал 

- - - - - 

6. Захист прав дітей різних категорій 

Соціальне забезпечення та підтримка сімей з дітьми 

Проведення інформаційно-
роз’яснювальної роботи 
серед батьків щодо 
відповідального ставлення 
до виконання ними своїх 
обов’язків 

Управління освіти, служба у 
справах дітей 

Протягом 
року 

- - - - - 1. Підвищення рівня 
культури сімейних 
стосунків і відпові-
дальності батьків за 
виконання своїх 
обов’язків  

Проведення урочистих 
заходів з відзначення Дня 
захисту дітей 

Служба у справах дітей  
 

Червень 

50
00

,0
0 

50
00

,0
0 

50
00

,0
0 

50
00

,0
0 

50
00

,0
0 
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Запобігання соціальному сирітству, подолання бездоглядності та безпритульності серед дітей 

2. Удосконалення 
системи соціальної 
роботи з сім’ями, що 
мають дітей і 
опинилися в 
складних життєвих 
обставинах 

Забезпечення підготовки 
спеціалістів для роботи у 
центрах соціальних служб 
для сім’ї, дітей та молоді 
щодо організації і 
проведення соціальної 
роботи з сім’ями, які 
опинилися у складних 
життєвих обставинах 

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

ІІ квартал 
 

- - - - - 

3. Запобігання відмові 
від дітей раннього 
віку, зокрема, дітей із 
вродженими вадами 

Забезпечення діяльності 
обласного соціального 
центру матері та дитини 

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

Протягом  
року 

- - - - - 

Забезпечення влаштування 
дітей з притулку для дітей та 
центру соціально-
психологічної реабілітації 
дітей у сімейні форми 
виховання 

Служба у справах дітей Протягом 
року 

- - - - - 

Забезпечення влаштування 7 
дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського 
піклування, у сім’ї 
усиновлювачів – громадян 
України 

Служба у справах дітей Протягом 
року 

- - - - - 

4. Своєчасне виявлен-ня 
бездоглядних та 
безпритульних ді-тей, 
їх влаштування у 
сімейні форми 
виховання  
 
 
 
 
 
 
 
 

Проведення для працівників 
притулку для дітей та центру 

Служба у справах дітей IV квартал - - - - - 
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соціально-психологічної ре-
абілітації дітей семінару з 
питань удосконалення 
організації роботи таких 
закладів 
Забезпечення своєчасного 
виявлення бездоглядних та 
безпритульних дітей, 
встановлення та притягнен-
ня до відповідальності 
дорослих осіб, які залучають 
дітей до жебракування, 
бродяжництва, пияцтва та 
злочинної діяльності 

Служба у справах дітей 
спільно з МУ УМВС 
України в Закарпатській 
області 

Протягом 
року 

- - - - - 

Проведення заходу „Урок” з 
профілактики правопору-
шень і злочинів серед учнів 
загальноосвітніх шкіл, 
професійно-технічних учи-
лищ, а також виявлення 
дітей, які не розпочали 
заняття в навчальних 
закладах, та усунення 
причин і умов, що сприяли 
цьому 

Служба у справах дітей 
спільно з МУ УМВС 
України в Закарпатській 
області, управління освіти  

Серпень-
грудень 

- - - - - 

Проведення загально-
обласного профілактичного 
рейду „Малюк” 

Служба у справах дітей 
спільно з МУ УМВС 
України в Закарпатській 
області 

Травень - - - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Проведення рейдів-переві-
рок торгівельних закладів на 

Служба у справах дітей 
спільно з МУ УМВС 

Протягом 
року 

- - - - - 
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предмет реалізації ними 
спиртних напоїв, тютюнових 
виробів дітям та 
профілактичних відпрацю-
вань ігрових залів, ком-
п’ютерних клубів, відеотек 
щодо відвідування їх дітьми 
під час уроків та у вечірній 
час 

України в Закарпатській 
області 

Проведення заходу „Ялинка” 
з метою забезпечення 
соціального та правового 
захисту дітей, запобігання 
вчиненню злочинів 
неповнолітніми особами і 
стосовно них, профілактики 
бездоглядності під час 
новорічних та різдвяних свят

Служба у справах дітей 
спільно з МУ УМВС 
України в Закарпатській 
області 

Грудень - - - - - 

Соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 

5. Розвиток сімейних 
форм виховання 
дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених бать-
ківського піклування  

Проведення інформаційної 
кампанії щодо підтримки 
національного усиновлення, 
влаштування дітей у сім’ї 
громадян 

Служба у справах дітей Протягом 
року 

50
00

,0
0 

50
00

,0
0 

50
00

,0
0 

50
00

,0
0 

50
00

,0
0 

 Захист дітей-біженців, дітей, які перебувають на території України без законних представників, та дітей без громадянства 

Боротьба з використання дитячої праці 

6. Розроблення та за-
провадження меха-
нізму взаємодії орга-
нів виконавчої влади 

Проведення разом із 
представниками професій-
них спілок та організацій 
роботодавців спільних 

Служба у справах дітей, 
управління праці та 
соціального захисту 
населення спільно з 

Протягом 
року 

- - - - - 
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та органів місцевого 
самоврядування, 
професійних спілок  
та організацій робо-
тодавців, інших 
громадянських орга-
нізацій, до сфери 
діяльності яких 
належить здійснення 
заходів, спрямова-
них на боротьбу з 
використанням най-
гірших форм дитячої 
праці  

перевірок щодо дотримання 
законодавства про працю 
дітей на підприємствах та 
організаціях усіх форм 
власності 

територі-альною державною 
інспекцією праці у 
Закарпатській області, 
міським центром зайнятості 
населення 

Ліквідація торгівлі дітьми, сексуальної експлуатації, інших форм жорстокого поводження з дітьми 

7. Забезпечення функ-
ціонування системи 
захисту дітей від 
жорстокого повод-
ження, проведення 
відповідної про-
філактичної роботи  

Проведення для працівників 
структурних підрозділів у 
справах сім'ї, молоді та 
спорту семінарів з питань 
жорстокого поводження з 
дітьми та запобігання 
насильству в сім'ї   

Управління у справах 

культури, спорту, сім’ї та 

молоді   

ІІ півріччя      

 ВСЬОГО:  

10
00

0,
00

 

10
00

0,
00

 

10
00

0,
00

 

10
00

0,
00

 

10
00

0,
00
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