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Служба у справах дітей Жмеринської міської ради 

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

НАЗВА ПРОГРАМИ Програма «Правовий та соціальний захист дітей у 
Жмеринській міській ОТГ на 2020-2024 роки». 
Міська програма 

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

Служба у справах дітей Жмеринської міської ради 
 

КИМ ТА КОЛИ ПРОГРАМА 
ЗАТВЕРДЖЕНА 

Затверджена рішенням 54 сесії 7 скликання 
Жмеринської міської ради від 22.11.2019 року № 937 

ТЕРИТОРІЯ ВПРОВАДЖЕННЯ 
ПРОГРАМИ 

Жмеринська міська ОТГ 
 

ЦІЛЬОВА 
АУДИТОРІЯ/БЕНЕФІЦІАРИ  
ПРОГРАМИ  

 

Цільовою групою Програми і кінцевими 
бенефіціарами є:  
- учні загальноосвітніх шкіл, учні училища I-II рівня 
акредитації Жмеринської міської ОТГ;  
- діти, які потребують особливої уваги з боку міської 
влади (діти із багатодітних, малозабезпечених сімей, 
діти з обмеженими можливостями, діти схильні до 
злочинів і правопорушень тощо);  
- діти-сироти і діти, позбавлені батьківського 
піклування, які проживають на території 
Жмеринської міської ОТГ і влаштовані під опіку, 
піклування, прийомні сім`ї і дитячі будинки 
сімейного типу. 

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ 
 

Метою програми є забезпечення оптимального 
функціонування цілісної системи захисту 
конституційних прав і законних інтересів дітей 
відповідно до вимог Конвенції ООН про права 
дитини та організація результативної роботи щодо 
запобігання соціальному сирітству, реабілітації 
бездоглядних та безпритульних дітей, дітей, що 
проживають в складних життєвих обставинах, дітей 
схильних до бродяжництва, схильних до вчинення 
правопорушень і злочинів, створення умов для 
реалізації права кожної дитини на виховання в сім'ї.  
 
Завданнями Програми є:  
- удосконалення системи соціальної роботи з 

сім`ями, що мають дітей та опинилися в складних 
життєвих обставинах;  

- запобігання соціальному сирітству дітей з 
раннього віку;  

- всебічне забезпечення Конституційних прав та 
законних інтересів дітей-сиріт та дітей, 

 
1  Одна таблиця використовується для заповнення інформації щодо одного проєкту. Використайте кількість таблиць відповідно 
кількості проєктів 



позбавлених батьківського піклування та дітей, 
які залишилися без батьків;  

- своєчасне виявлення бездоглядних та 
безпритульних дітей, влаштування їх на 
виховання в заклади сімейного типу та 
соціального захисту;  

- забезпечення функціонування системи 
моніторингового нагляду за захистом прав дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування;  

- розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт 
та дітей, позбавлених батьківського піклування 
(усиновлення, опіка та піклування, створення 
дитячих будинків сімейного типу, прийомних 
сімей);  

- створення умов для утвердження в місті 
сімейних цінностей, виховання відповідального 
батьківства, запобігання сімейному 
неблагополуччю, насильству в сім'ї та 
соціальному сирітству, безпечного оздоровлення 
та змістовного відпочинку дітей. 

ОСНОВНІ ТЕМАТИЧНІ МОДУЛІ / 
БЛОКИ / ЗАХОДИ 
ПРОГРАМИ 

Проведення превентивної роботи з неповнолітніми, 
які самовільно залишають постійне місце 
проживання чи навчання; схильних до вчинення 
правопорушень або злочинів  
Реалізація Програми буде тривати 5 років та 
передбачатиме:  
- розроблення та впровадження механізму 

моніторингу стану соціально-правового захисту 
дітей;  

- впровадження інноваційних форм і методів 
роботи по захисту прав дітей;  

- розробка та видання інформаційно-методичних 
матеріалів для проведення широкої рекламної 
кампанії, направленої на формування у 
населення активної громадянської позиції щодо 
захисту прав та інтересів дітей. 

ПОСИЛАННЯ НА ОПИС ПРОГРАМИ 
В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ 

https://drive.google.com/file/d/18G-YmCQWeu-zAR-
c06t9MGlt9hor4wB1/view?usp=sharing 

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

-  

 
 
 Інформація станом на жовтень 2020 року  


