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

 
Служба у справах дітей Вінницької обласної державної адміністрації 

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

НАЗВА ПРОГРАМИ Комплексна оборонно-правоохоронна програма 
Вінницької області на 2016 - 2020 роки «Безпечна 
Вінниччина – взаємна відповідальність влади та 
громад» 

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

Департамент цивільного захисту Вінницької 
облдержадміністрації  
 

КИМ ТА КОЛИ ПРОГРАМА 
ЗАТВЕРДЖЕНА 

Вінницька обласна рада (Рішення №35 від 11.02.2016) 
https://vinrada.gov.ua/perelik_dovgostrokovih_program.
htm 

ТЕРИТОРІЯ ВПРОВАДЖЕННЯ 
ПРОГРАМИ 

Вінницька область 

ЦІЛЬОВА 
АУДИТОРІЯ/БЕНЕФІЦІАРИ  
ПРОГРАМИ  

 

діти-сироти, діти, позбавлені батьківського 
піклування; діти, які залишені без догляду батьків; 
діти, які перебувають в складних життєвих 
обставинах 

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ 
 

Мета: подолання дитячої безпритульності і 
бездоглядності.  
 
Завдання:  
- проведення координаційних заходів з питань 

подолання дитячої безпритульності і 
бездоглядності (колегій служби у справах дітей 
облдержадміністрації, нарад, навчальних 
семінарів для начальників служб у справах дітей 
райдержадміністрацій та міськвиконкомів міст 
обласного значення, тощо);  

- створення та забезпечення діяльності «телефону 
довіри» з надання консультацій дітям, які 
зазнали насильства в сім’ї, на базі Вінницького 
центру соціально-психологічної реабілітації 
дітей;  

- проведення святкових заходів до Міжнародного 
Дня захисту дітей, Дня Святого Миколая, 
новорічних та різдвяних свят, річниці прийняття 
Конвенції ООН про права дитини із врученням 
подарунків дітям-вихованцям Вінницького та 
Жмеринського центрів соціально-психологічної 
реабілітації дітей;  

- моніторинг та контроль за своєчасним 
виявленням дітей, які опинились у складних 
життєвих обставинах, та здійснення заходів до 
збереження їх біологічних родин (проведення 
навчальних семінарів, нарад для спеціалістів 
служб, які здійснюють дану роботу); 

- забезпечення ефективного функціонування бази 
даних Єдиного електронного обліку дітей-сиріт, 
дітей, позбавлених батьківського піклування, 



дітей, які перебувають в складних життєвих 
обставинах (БД ЄІАС «Діти») в області; 

- забезпечити права дитини на виховання в 
сімейному оточенні (інформаційні та 
просвітницькі заходи, розробка методичних 
матеріалів, замовлення соціальної реклами на 
телебаченні, проведення обласного Форуму 
усиновлювачів), з метою профілактики дитячої 
бездоглядності і безпритульності; 

- проведення кущових супервізійних нарад щодо 
окремих питань захисту прав дітей, зокрема, 
розгляд звернень громадян з виїздом на місця. 

ОСНОВНІ ТЕМАТИЧНІ МОДУЛІ / 
БЛОКИ / ЗАХОДИ 
ПРОГРАМИ 

-   

ПОСИЛАННЯ НА ОПИС ПРОГРАМИ 
В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ 

https://drive.google.com/file/d/18chBcmAiEGvp9iVI6jeS
Ys1l3gjyZVSf/view 

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

http://vin.gov.ua/sluzhba-u-spravakh-ditei 
 
 

 
 
 Інформація станом на жовтень 2020 року  


