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І. Загальні положення, визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма
Програма спрямована на розв’язання проблеми дитячої безпритульності та
бездоглядності, попередження правопорушень, усунення причин та обставин, що
можуть спонукати дітей вчиняти протиправні дії, забезпечення зниження рівня дитячої
злочинності,
розроблення
та
запровадження ефективних
форм
роботи
з
профілактики дитячої безпритульності і бездоглядності, запобігання соціальному
сирітству, 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 в
складних життєвих обставинах, зазнали насильства в сім’ї, активну участь всіх суб’єктів
профілактичної правовиховної роботи у створенні умов для всебічного розвитку та
виховання дітей, їх соціально-правового захисту.
Питання розвитку сімейних форм виховання, подолання дитячої безпритульності
і бездоглядності, профілактики негативних явищ у дитячому середовищі визначено
пріоритетними завданнями соціально-економічного розвитку сільської ради.
На території сільської ради проживають 2856 дитини від 0 до 18 років, 196
багатодітних сімей, 98 сімей, діти яких виховуються одним з батьків.
На обліку служби у справах дітей, сім’ї та соціального захисту населення 36 дітей, що
виховуються в 19 сім’ях, які опинились в складних життєвих обставинах.. Через складні
життєві обставини діти проживають в невідповідних житлово-побутових умовах, без
належного догляду, що може стати причиною паління, вживання ними алкогольних
напоїв, токсичних і наркотичних речовин, залучення до бродяжництва, жебракування,
крадіжок, протиправної діяльності, прояву інших видів девіантної поведінки.
Щороку на території Боратинської сільської ради організовуються та проводяться
заходи, присвячені Міжнародному Дню захисту дітей, новорічні свята,та інші.
ІІ. Мета Програми
Метою прийняття Програми є соціальний захист дітей, подолання дитячої
безпритульності та бездоглядності, запобігання соціальному сирітству, створення умов для
всебічного розвитку та виховання дітей, покращення роботи щодо профілактики
правопорушень та злочинів у дитячому середовищі, соціально-правового захисту
дітей, посилення відповідальності за виконання вимог законодавства у сфері
охорони дитинства, покращення роботи щодо захисту прав дітей.
ІІІ. Шляхи і засоби реалізації завдань Програми
Розв’язання проблеми можливе шляхом:
- реалізації на території Боратинської сільської ради державної політики щодо
влаштування
дітей-сиріт
та дітей,
позбавлених
батьківського
піклування, до сімейних форм виховання, захисту їх житлових та майнових прав,
профілактики правопорушень та злочинності у дитячому середовищі як пріоритетного
напрямку діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування;
- розроблення та запровадження ефективних форм роботи з профілактики дитячої
безпритульності і 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;
- підвищення ефективності соціальної роботи з сім’ями або особами, які опинились
у складних
життєвих
обставинах, зокрема,
поліпшення
соціального
супроводу (супроводження) сімей, які виховують дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування;
- ведення єдиної інформаційно-аналітичної системи «Діти», а саме: облік дітей, які
перебувають у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених

батьківського піклування, дітей, які підлягають усиновленню, облік потенційних
кандидатів в усиновлювачі, опікуни (піклувальники, прийомні батьки та батькивихователі);
- здійснення системи організаційно-профілактичних заходів щодо запобігання дитячій
безпритульності і бездоглядності, виявлення сімей, які перебувають у складних життєвих
обставинах.
ІV. Прогнозовані обсяги і джерела фінансування Програми
Програма не потребує фінансового забезпечення.
Строк виконання Програми: 2020-2024 роки.
V. Координація та контроль за ходом виконання Програми
Управління та координацію зусиль учасників Програми по виконанню її заходів здійснює
виконавчий комітет сільської ради шляхом узагальнення оперативної інформації, що
подається учасниками Програми.
Контроль за станом здійснення соціального захисту дітей, профілактики бездоглядності та
правопорушень в дитячому середовищі у 2020-2024 роках, цільовим та ефективним
використанням коштів, здійснює виконком сільської ради. Координація та контроль за
виконанням Програми покладається на виконавчий комітет Боратинської сільської ради.
У разі необхідності внесення змін до Програми упродовж терміну її виконання,
відповідальний виконавець готує уточнення показників та заходів і вносить їх на розгляд сесії
сільської ради.
VI. Очікувані результати Програми

1.

з/п

Назва напряму
діяльності
(пріоритетні
завдання)

1

2
Сімейна політика як
пріоритетний засіб
запобігання дитячій
безпритульності і
бездоглядності

Очікуваний результат

3
100% влаштування нововиявлених дітей, які
залишились без батьківського піклування, до
сімейних форм виховання.
Зменшення
кількості
біологічної сім’ї.

дітей,

вилучених

Вдосконалення
роботи
щодо
ефективної
поінформованості населення про сімейні форми
влаштування дітей (розповсюдження соціальної
реклами, плакатів).

з

2.

Система організаційнопрофілактичних
заходів щодо
запобігання дитячій
безпритульності і
бездоглядності

Недопущення перебування дітей у закладах торгівлі під
час уроків або у вечірній час без супроводу дорослих,
продажу їм алкогольних та тютюнових виробів.
Виявлення і вилучення з громадських місць та об’єктів
транспорту, дітей з сімей, які зазнали фізичного чи
іншого насильства з боку дорослих, бродяжать і
жебракують.
100% охоплення дітей шкільного віку навчанням.
Привернення уваги жителів сільської ради до проблеми
захисту прав дітей, проведення загально-сільських
заходів.
Модернізація алгоритму роботи щодо виявлення та
усунення причин і умов, що сприяють вчиненню дітьми
правопорушень, а також позитивний вплив на окремих
дітей за місцем проживання.

Начальник Служби

Вікторія МЕЛЬНИК

Додаток 1 до Програми

ПАСПОРТ
Програми соціального захисту дітей, профілактики бездоглядності та
правопорушень у дитячому середовищі на території Боратинської сільської ради на
2020-2024 рік

1. Паспорт Програми
1.

Ініціатор розроблення
програми

Виконавчий комітет Боратинської сільської
ради

2.

Розробник Програми

Служба у справах дітей, сім’ї та
соціального захисту населення

3.

Співрозробники Програми

-

4.

Відповідальні виконавці
Програми

Служба у справах дітей, сім’ї та
соціального захисту населення

5.

Учасники Програми

Служба у справах дітей, сім’ї та соціального
захисту населення,
дільничі офіцери поліції
сектору провенції Луцького РВП ЛВП ГУНП у
Валинській області, дирекції ЗОШ Боратинської
с/р

6.

Термін реалізації програми

2020 – 2024 роки

6.1

Етапи виконання програми (для
довгострокових програм)

-

7.

Перелік місцевих бюджетів, які
беруть участь у виконанні
програми (для комплексних
програм)

-

8.

Загальний обсяг фінансових
ресурсів, необхідних для
реалізації програми (тис.грн),
всього

-

Додаток 2 до Програми

2023
-

2022

10

-

9

-

2021
8

-

7

-

сування
2020

6

-

5

-

Служба у справах
дітей, сім’ї та
соціального захис
дирекції ЗОШ
Боратинської с/р ту
населення,

4

фінан-

3
Служба у справах
дітей, сім’ї та
соціального захисту
населення

фінансування

2
1) забезпечити першочергове
влаштування дітей-сиріт та дітей
позбавлених
батьківського
піклування, в
сім'ї,
на
усиновлення, під опіку або піклування,
дитячі будинки сімейного типу, прийомні
сім'ї
2) забезпечити
інформаційну
підтримку вирішення актуальних
питань соціально – правового захисту
дітей, реалізації права дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування на
сімейне виховання, пропагування
позитивного досвіду їх виховання

не потребує
фінансування

і бездоглядності

1.Сімейна політика як пріоритетний
засіб запобігання дитячій
безпритульності

1

не потребує

діяльності

виконання
Джерела
захофінансування
ду обсяги
Орієнтовні

Виконавці

2020 - 2024

Перелік заходів Програми

2020-2024

Назва напряму

Строк

Завдання і заходи Програми

-

-

-

-

фінансування

дільничі офіцери
поліції сектору
провенції Луцького
РВП ЛВП ГУНП у
Валинській області,
дирекції ЗОШ
Боратинської с/р

не потребує

Служба у справах
дітей, сім’ї та
соціального захисту
населення,

2020-2024

3) поліпшити організацію інформаційного
забезпечення
актуальних питань щодо
запобігання жорстокості, насильства в
сім’ї, профілактики правопорушень та
злочинності у дитячому середовищі,
сексуальній експлуатації дітей,
формування
навичок
безпечно користуватися комп’ютерними
технологіями та мережею Інтернет

-

-

-

-

Не потребує фінансування

Служба у справах
дітей, сім’ї та
соціального захисту
населення, дільничі
офіцери поліції
сектору провенції
Луцького РВП ЛВП
ГУНП у Валинській
області, дирекції
ЗОШ Боратинської с/р

2020-2024

2.Система організаційно-профілактичних
заходів
щодо запобігання дитячій
безпритульності і бездоглядності

1) посилити контроль за виконанням
положень нормативно – правових актів
про обмеження перебування дітей без
супроводу дорослих у нічний та урочний
час в громадських
місцях, законність функціонування
комп’ютерних та інтерактивних клубів,
порядок відвідування їх дітьми; заборону
продажу дітям алкогольних напоїв,
тютюнових виробів, розповсюдження
наркотиків, пропаганду проституції,
насилля, жорстокості у дитячому
середовищі ; заборону розташування
поблизу навчальних закладів магазинів,
барів, де реалізуються спиртні напої та
тютюнові вироби, розміщення реклами
такої продукції

Начальник Служби

-

-

-

-

-

-

-

не потребує фінансування
не потребує
фінансування

Дирекції ЗОШ
Боратинської с/р
служба у справах
дітей, сім’ї та
соціального захисту
населення,

місцевий бюджет

3) забезпечити здобуття повної загальної
середньої освіти дітьми, які не навчалися
тривалий час або не навчалися взагалі, на
базі вечірніх (змінних) шкіл і професійнотехнічних навчальних закладів

Дільничі офіцери
поліції сектору
провенції Луцького
РВП ЛВП ГУНП у
Валинській області,
дирекції ЗОШ
Боратинської с/р

2020-2024

Служба у справах
дітей, сім’ї та
соціального захисту
населення

2020-2024

2) забезпечити координацію роботи щодо
проведення профілактичних заходів
(рейдів) щодо запобігання негативних
проявів у дитячому середовищі,
попередження та недопущення
бездоглядності серед дітей: «Діти вулиці»,
«Урок».

Вікторія МЕЛЬНИК

