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Служба у справах дітей Тростянецької районної державної адміністрації  

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

НАЗВА ПРОГРАМИ Районна програма попередження дитячої бездоглядності 
та безпритульності, соціального захисту дітей на 2017-
2020 роки 

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

Служба у справах дітей Тростянецької районної державної 
адміністрації 

КИМ ТА КОЛИ ПРОГРАМА 
ЗАТВЕРДЖЕНА 

Рішення 18 сесії сьомого скликання Тростянецької районної 
ради Сумської області від 23.12.2016 р. 

ТЕРИТОРІЯ ВПРОВАДЖЕННЯ 
ПРОГРАМИ 

Тростянецький район 

ЦІЛЬОВА 
АУДИТОРІЯ/БЕНЕФІЦІАРИ  
ПРОГРАМИ  

 

діти соціальних категорій, діти та підлітки 

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ 
ПРОГРАМИ 
 

Метою Програми є забезпечення оптимального 
функціонування цілісної системи захисту прав дітей 
незахищених категорій, відповідно до вимог Конвенції ООН 
про права дитини, організації їх морального, фізичного та 
розумового розвитку, поліпшення соціальної підтримки 
сімей з дітьми, виховання відповідального батьківства та 
запобігання соціальному сирітству, профілактичної роботи 
серед дітей та підлітків. 
 
Основними завданнями Програми є: 
- подолання дитячої бездоглядності та безпритульності; 
- зменшення правопорушень, скоєних дітьми та 

підлітками; 
- забезпечення реалізації державної політики у сфері 

боротьби з туберкульозом, наркоманією, ВІЛ/СНІДом, 
проведення інформаційної кампанії, спрямованої на 
профілактику цих явищ; 

- удосконалення системи соціальної роботи зі сім’ями, що 
мають дітей і опинилися в складних життєвих 
обставинах; 

- запобігання соціальному сирітству дітей з раннього віку, 
відмові батьків від дітей раннього віку, своєчасне 
виявлення бездоглядних та безпритульних дітей, 
влаштовування їх на виховання в заклади сімейного типу 
та соціального захисту; 

- забезпечення захисту прав щодо збереження житлових 
та інших майнових прав дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування. 



ОСНОВНІ ТЕМАТИЧНІ 
МОДУЛІ / БЛОКИ / ЗАХОДИ 
ПРОГРАМИ 

1. Охорона здоров’я та формування здорового способу життя 
дітей та підлітків. 
2. Протидія ВІЛ/СНІДу, туберкульозу та наркоманії. 
3. Профілактика правопорушень серед дітей та підлітків. 
4. Подолання дитячої бездоглядності та безпритульності. 
5. Соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування 

ПОСИЛАННЯ НА ОПИС 
ПРОГРАМИ В МЕРЕЖІ 
ІНТЕРНЕТ 

Офіційний сайт Тростянецької районної державної 
адміністрації Сумської області: 
http://trs.sm.gov.ua/index.php/uk/  
E-mail: trs.rda@sm.gov.ua 

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

Мережа Фейсбук, 
районна газета «Новини Тростянеччини», 
Офіційний сайт Тростянецької районної державної 
адміністрації Сумської області: 
http://trs.sm.gov.ua/index.php/uk/  
E-mail: trs.rda@sm.gov.ua 

 
 

Інформація станом на жовтень 2020 року  


