
ІНФОРМАЦІЯ 
про профілактичну та/або корекційну програму для дітей у контакті із законом 

 
Служба у справах дітей Горохівська районна державна адміністрація  

(найменування органу (організації), який (-а) надає інформацію) 
 

НАЗВА ПРОГРАМИ Районна програма соціального захисту дітей на 
2018-2020 роки  

НАЙМЕНУВАННЯ ОРГАНУ  
(-ІВ) (ОРГАНІЗАЦІЇ (-ІЙ) -
РОЗРОБНИКА/КІВ ПРОГРАМИ 

Служба у справах дітей Горохівська РДА  

 

КИМ ТА КОЛИ ПРОГРАМА 
ЗАТВЕРДЖЕНА 

Розпорядження голови Горохівської районної 
державної адміністрації від 10.10.2017 №331 «По 
проєкт районної Програми соціального захисту дітей 
на 2018-2020 роки» 

ТЕРИТОРІЯ ВПРОВАДЖЕННЯ 
ПРОГРАМИ 

Горохівський район  

ЦІЛЬОВА 
АУДИТОРІЯ/БЕНЕФІЦІАРИ  
ПРОГРАМИ  

 

Діти, сім’ї, які опинилися в складних життєвих 
обставинах  

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ 
 

Забезпечення оптимального функціонування цілісної 
системи захисту прав дітей в районі  

ОСНОВНІ ТЕМАТИЧНІ МОДУЛІ / 
БЛОКИ / ЗАХОДИ 
ПРОГРАМИ 

1) Запобігання соціальному сирітству, подолання 
бездоглядності та безпритульності дітей; 

2) Соціальний захист дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування; 

3) Соціальне забезпечення та підтримка сімей з 
дітьми 

Протягом 2018 року проведено 59 профілактичних 
заходів (рейдів) під час яких здійснено 190 обстежень 
умов проживання, утримання та виховання дітей в 
різного роду сім’ях. Зокрема, 60 обстежень проведено 
у сім’ях, що опинилися в складних життєвих 
обставинах (окремі сім’ї обстежено по кілька разів). 
Під час обстежень цієї категорії сімей з батьками та 
дітьми проводилась профілактична, роз’яснювальна та 
консультативна робота.  

В загальноосвітніх закладах району проведено 7 
перевірок стану виховної роботи та ефективності 
заходів з питань попередження правопорушень і 
злочинів серед учнів.  

Протягом 2018 року з метою попередження 
правопорушень та злочинів серед неповнолітніх, 
захисту прав дітей, прочитано 13 лекцій та бесід на 
теми: «Профілактика правопорушень серед дітей», 
«Попередження жорстокого поводження з дітьми», 
«Права дітей відповідно до Конвенції ООН», 
«Кримінальна та адміністративна відповідальність 
неповнолітніх», а також у липні 2018 року в ПЗОВ 
«Веселка» працівником служби у справах дітей 



райдержадміністрації та інспектором ювенальної 
превенції Горохівського ВП ГУНП для відпочиваючих 
були проведені профілактичні бесіди на правознавчу 
тему також роз’яснено дітям про адміністративну та 
кримінальну відповідальність неповнолітніх. Всього 
профілактичною роботою охоплено 245 дітей, роздано 
150 тематичних пам’яток. У 2018 році неповнолітніми 
було скоєно 3 злочини. Протягом 2019 року службою у 
справах дітей райдержадміністрації спільно з 
районним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді, інспекторами Горохівського ВП ГУНП, 
органами місцевого самоврядування проведено 44 
профілактичні заходи (рейди) під час яких здійснено 
168 обстежень. В результаті перевірки умов 
проживання та виховання з батьками та дітьми 
проводилась профілактична, роз’яснювальна та 
консультативна робота, наголошувалось на 
недопущені вчиненні насильства, недбалого та 
жорстокого поводження з дітьми.  

У 2019 року прочитано 20 лекцій та бесід в 10 школах 
району. Всього профілактичною роботою охоплено 
617 дітей, роздано 435 тематичних пам’яток. 
Неповнолітніми було скоєно 5 злочинів.  

Протягом 9 місяців 2020 року неповнолітніми скоєно 2 
злочини. 

ПОСИЛАННЯ НА ОПИС ПРОГРАМИ 
В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ 

На сайті Горохівської РДА: http://goradm.gov.ua  

 
ПОСИЛАННЯ НА МЕДІА РЕСУРСИ, 
У ЯКИХ ВИСВІТЛЮВАЛАСЯ 
ІНФОРМАЦІЯ ПРО РЕАЛІЗАЦІЮ 
ПРОГРАМИ 

Cайт Горохівської РДА: http://goradm.gov.ua, в розділі 
–Нормативно- правова база  

 
 

 
Інформація станом на жовтень 2020 року  


