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

 
Служба у справах дітей Бершадської районної державної адміністрації 

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

НАЗВА ПРОГРАМИ Районна програма реалізації Конвенції ООН про права 
дитини на період 2016-2020 роки 

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

Служба у справах дітей 
 

КИМ ТА КОЛИ ПРОГРАМА 
ЗАТВЕРДЖЕНА 

Рішення Бершадської районної ради Вінницької області 41 сесії 
6 скликання 16 жовтня 2015 року 

ТЕРИТОРІЯ ВПРОВАДЖЕННЯ 
ПРОГРАМИ 

Бершадська район 
 

ЦІЛЬОВА 
АУДИТОРІЯ/БЕНЕФІЦІАРИ  
ПРОГРАМИ  

 

Діти, які знаходяться на обліку служби у справах дітей 
 

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ 
ПРОГРАМИ 
 

Мета полягає у подоланні дитячої безпритульності і 
бездоглядності, запобіганню сирітству, попередження 
негативних проявів серед дітей, поширення в районі сімейних 
форм виховання, недопущення влаштування дітей в інтернати, 
покращення якості життя дітей з сімей, які опинились в складних 
життєвих обставинах.  
 
Завдання:  
- 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;  

- уникнення фактів ризику вилучення дитини з біологічної 
сім’ї;  

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

- вдосконалення наповнення бази даних єдиної інформаційно-
аналітичної системи «Діти».  

ОСНОВНІ ТЕМАТИЧНІ 
МОДУЛІ / БЛОКИ / ЗАХОДИ 
ПРОГРАМИ 

- комплексні заходи, спрямовані на своєчасне виявлення 
сімей, де батьки негативно впливають на дітей, вживають 
алкогольні напої, не виконують обов'язків з виховання; 

- проведення круглих столів, конкурсів та інших масових 
заходів з питань попередження негативних проявів у 
дитячому та підлітковому віці;  

- організація відправи в центри соціально-психологічної 
реабілітації виявлених бездоглядних та безпритульних дітей; 
  

- в рамках проведення щорічної акції «Всеукраїнський рейд», 
«Урок» надання допомоги дітям-сиротам, дітям, 
позбавленим батьківського піклування, дітям, які опинились 
в складних життєвих обставинах;  



- забезпечення відправи дітей з кризових сімей на 
оздоровлення в санаторій;  

- придбання подарунків для проведення заходів до Дня 
захисту дітей, новорічних та різдвяних свят.  

ПОСИЛАННЯ НА ОПИС 
ПРОГРАМИ В МЕРЕЖІ 
ІНТЕРНЕТ 

-  

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

Офіційний сайт Бершадської РДА:  
rdabershad.gov.ua 
 

 
 
 Інформація станом на жовтень 2020 року  


