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

 
ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
(КІЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)  

СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ ТА СІМ’Ї 
(найменування органу (організації), який (-а) надає інформацію) 

 
НАЗВА ПРОГРАМИ Міська цільова програма «Діти. Сім’я. Столиця на 

2019-2021 роки» 
НАЙМЕНУВАННЯ ОРГАНУ  
(-ІВ) (ОРГАНІЗАЦІЇ (-ІЙ) -
РОЗРОБНИКА/КІВ ПРОГРАМИ 

Служба у справах дітей та сім’ї виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації)  

КИМ ТА КОЛИ ПРОГРАМА 
ЗАТВЕРДЖЕНА 

Рішення Київської міської ради 18.12.2018 №473/6524 

ТЕРИТОРІЯ ВПРОВАДЖЕННЯ 
ПРОГРАМИ 

місто Київ  

ЦІЛЬОВА 
АУДИТОРІЯ/БЕНЕФІЦІАРИ  
ПРОГРАМИ  

 

Діти, які опинилися у складних життєвих обставинах, діти-
сироти, діти позбавлені батьківської піклування, сім’ї у 
складних життєвих обставинах, сім’ї з дітьми, учні 
навчальних закладів столиці.  

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ 
 

Метою Програми є:  
- забезпечення оптимального функціонування 
цілісної системи захисту прав дітей та сімей з дітьми, які 
опинилися в складних життєвих обставинах, дітей, які 
залишилися без батьківського піклування, дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування;  
- реалізація у місті Києві нової системи сімейно-
орієнтованого підходу у запобіганні соціальному 
сирітству та догляду за дітьми-сиротами та дітьми, 
позбавленими батьківського піклування;  
- створення умов для реалізації права кожної дитини 
на виховання в сім’ї;  
- підвищення якості надання соціальних послуг та 
забезпечення їх доступності сім’ям, які перебувають у 
складних життєвих обставинах;  
- удосконалення комплексної моделі соціальної 
підтримки родин вимушених переселенців;  
- активізація столичної громади (громадських, 
благодійних, релігійних організацій0 щодо підтримки 
соціальних програм, проектів, заходів з метою підвищення 
потенціалу сімей, дітей, молоді;  
- підтримка та розвиток волонтерського руху в 
реалізації соціальної та сімейної політики міста Києва;  
- розвиток системи патронатного виховання;  
- впровадження підтримуючих послуг для вразливих 
категорій дітей та сімей з дітьми.  
Програма спрямована на реалізацію державної політики в 
сфері захисту прав дітей та сімей з дітьми, протидію 



домашньому насильству та торгівлі людьми, здійснення 
соціальної роботи з дітьми, сім’ями та молоддю у місті 
Києві.  

ОСНОВНІ ТЕМАТИЧНІ МОДУЛІ / 
БЛОКИ / ЗАХОДИ 
ПРОГРАМИ 

Розділ 2. Профілактика соціального сирітства та негативних проявів серед 
дітей.  
Пункт 3 (назва напрямку). Своєчасне виявлення бездоглядних та 
безпритульних дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах. 
Підпункт 1 (захід програми). Організація та надання додаткових послуг по 
роботі з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах, з метою 
забезпечення своєчасного виявлення бездоглядних та безпритульних дітей, 
організація їх соціального супроводження.  
Пункт 4 (назва заходу). Соціально-правовий захист дітей та сімей з дітьми, 
які опинилися у складних життєвих обставинах.  
Підпункт 2 (захід програми). Надання послуг з кризового та екстреного 
втручання дітям, у яких батьки мають проблеми залежності, звільнились з місць 
позбавлення волі, займаються проституцією, перебувають у конфлікті з законом 
або мають ознаки протиправної поведінки.  
Підпункт 3 (захід програми). Організація соціальної роботи з дітьми, батьки 
яких виховують дітей та мають проблеми психічного здоров’я.  
Пункт 5 (назва напрямку). Попередження негативних проявів та 
профілактика правопорушень у дитячому середовищі.  
Підпункт 1 (захід програми) Проведення заходів профілактики агресивної 
поведінки підлітків «Зупинись! – Посміхнись!».  
Підпункт 2 (захід програми). Організація заходів серед дітей та підлітків 
«Даруємо радість дітям».  

ПОСИЛАННЯ НА ОПИС ПРОГРАМИ 
В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ 

http://kmr.ligazakon.ua/SITE2/l_docki2.nsf/alldocWWW/6366
D55FB80D1E19C225838A003C8896?OpenDocument  

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

- 

 
 
 Інформація станом на жовтень 2020 року  


