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

 
Служба у справах дітей Тернопільської обласної державної адміністрації 

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

НАЗВА ПРОГРАМИ Обласна програма запобігання соціальному сирітству, подолання дитячої 
безпритульності і бездоглядності на 2017-2021роки 

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

Служба у справах дітей обласної державної адміністрації 

КИМ ТА КОЛИ 
ПРОГРАМА 
ЗАТВЕРДЖЕНА 

рішенням Тернопільської обласної ради 
від 22 грудня 2016 року №444 

ТЕРИТОРІЯ 
ВПРОВАДЖЕННЯ 
ПРОГРАМИ 

Тернопільська область 

ЦІЛЬОВА 
АУДИТОРІЯ/БЕНЕФ
ІЦІАРИ  
ПРОГРАМИ  

діти; діти-сироти та діти, позбавленні батьківського піклування; діти, які 
опинились у складних життєвих обставинах 

МЕТА ТА 
ЗАВДАННЯ 
ПРОГРАМИ 
 

Метою прийняття програми є запобігання соціальному сирітству, подолання 
дитячої безпритульності та бездоглядності. 
 
Завдання програми: 
- реалізація пріоритетності права дитини на сімейне виховання, розвитку 
сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування (усиновлення, опіка та піклування, прийомні сім’ї та дитячі будинки 
сімейного типу); 
- покращення співпраці місцевих органів виконавчої влади та органів 
місцевого самоврядування щодо соціально-правового захисту безпритульних і 
бездоглядних дітей, неповнолітніх, схильних до вчинення протиправних дій, які 
не навчаються або не працюють, скоїли правопорушення чи злочини, затримані 
за вживання алкогольних напоїв, психотропних і наркотичних засобів та їх 
аналогів, зазнали насильства, проживають у сім’ях, в яких батьки ухиляються від 
виконання батьківських обов’язків, дітей, батьки яких тривалий час перебувають 
за межами держави; 
- забезпечення інформаційної підтримки вирішення актуальних питань 
сімейної політики, створення умов для утвердження в суспільстві сімейних 
цінностей, виховання відповідального батьківства;  
- організаційне забезпечення здійснення контролю за дотриманням 
культурно-розважальними закладами, комп’ютерними клубами вимог 
нормативно-правових актів щодо порядку відвідування їх дітьми, заборони 
продажу алкогольних напоїв, тютюнових виробів, розповсюдження наркотиків, 
пропаганди проституції, насилля, жорстокості; 
 
- координація роботи з проведення обласних державно-громадських 
операцій та рейдів щодо профілактики негативних проявів у дитячому 
середовищі, запобігання дитячій бездоглядності: «Підліток. Зима Канікули», 



«Діти вулиці. Вокзал», «Діти Тернопільщини проти насильства, бездоглядності, 
за духовну та сімейну злагоду», «Літо», «Урок»; 
- забезпечення здобуття повної загальної середньої освіти дітьми, які не 
навчалися тривалий час або не навчалися взагалі, на базі вечірніх (змінних) шкіл 
і професійно-технічних навчальних закладів; 
- організація та проведення заходів до Міжнародного дня захисту дітей, 
Дня усиновлення, Дня св.Миколая під гаслом «Не залишимо без уваги жодної 
дитини», Європейського дня захисту дітей від сексуальної експлуатації та 
сексуального насильства, тижнів пропаганди правових знань, місячника 
пропаганди основних положень Конвенції ООН про права дитини, обласного 
огляду-конкурсу на кращу організацію правового навчання і виховання; 
- здійснення заходів щодо залучення волонтерів, студентів вищих 
навчальних закладів відповідного освітнього спрямування, представників 
громадських та релігійних організацій до соціально-психологічного патронажу 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають в 
інтернатних закладах області; 
- забезпечення щомісяця взаємоінформування між відповідними 
підрозділами Національної поліції, службами у справах дітей, органами 
управління освітою про дітей, які не навчаються, скоїли злочини, 
правопорушення, затримані за вживання наркотичних речовин, алкогольних 
напоїв, бродяжництво, жебракування, зазнали насильства в сім’ї, проживають у 
сім’ях, в яких батьки ухиляються від виконання батьківських обов’язків; 
- продовження співпраці з громадськими, благодійними, релігійними 
організаціями, що працюють в інтересах дітей з питань подолання бездоглядності 
та безпритульності серед них; 
- висвітлення в засобах масової інформації питання подолання дитячої 
безпритульності та бездоглядності, запобігання сирітству, створення умов для 
всебічного розвитку та виховання дітей, покращення роботи щодо профілактики 
правопорушень та злочинів у дитячому середовищі, соціально-правового захисту 
дітей, залучення громадськості до розв’язання цих соціальних проблем; 
- проведення семінарів, нарад, науково-практичних конференцій для 
працівників, які займаються вирішенням питань запобігання бездоглядності серед 
дітей, профілактикою правопорушень та злочинності серед них, їх реабілітацією 
та соціальним захистом; 
- створення умов для залучення дітей до занять фізичною культурою, 
особливо в сільській місцевості, шляхом розвитку мережі спортивних 
майданчиків, спортивних гуртків чи секцій, відкриття філій ДЮСШ; 
- активізація роботи закладів та установ культури на місцях щодо залучення 
дітей до участі в роботі аматорських творчих колективів, мистецьких заходах, 
фестивалях, конкурсах, особливо в сільській місцевості. 

ОСНОВНІ 
ТЕМАТИЧНІ 
МОДУЛІ / БЛОКИ / 
ЗАХОДИ 
ПРОГРАМИ 

№ 
п/п 

Назва заходу Термін 
виконання 

Виконавці Суб’єкти 
надання 

фінансування  

Очікувані 
результати 

1.  2.1 посилити 
контроль за 
виконанням 
положень 
нормативно-
правових актів про 
обмеження 
перебування дітей 
без супроводу 
дорослих у нічний 
та урочний час в 
громадських 
місцях, 
комп’ютерних та 
інтерактивних 

2017-2021 служба у справах 
дітей облдерж-
адміністрації, 
Головне управління 
Національної поліції 
в області 

не потребує 
фінансування 

недопущення 
перебування дітей у 
закладах в урочний 
час або у вечірній 
час без супроводу 
дорослих, 
запобігання продажу 
дітям алкогольних та 
тютюнових виробів 



клубах; заборону 
продажу дітям 
алкогольних 
напоїв, тютюнових 
виробів, 
розповсюдження 
наркотиків, 
пропаганди 
проституції, 
насилля, 
жорстокості у 
дитячому 
середовищі; 
заборону 
розташування 
поблизу 
навчальних 
закладів магазинів, 
барів, де 
реалізуються 
спиртні напої та 
тютюнові вироби, 
розміщення 
реклами такої 
продукції 

2. 2.2 забезпечити 
координацію 
роботи щодо 
проведення 
обласних 
державно-
громадських 
операцій та рейдів 
щодо 
профілактики 
негативних 
проявів у 
дитячому 
середовищі, 
запобігання 
дитячій 
бездоглядності: 
«Підліток. Зима 
Канікули», «Діти 
вулиці. Вокзал», 
«Діти 
Тернопільщини 
проти насильства, 
бездоглядності, за 
духовну та сімейну 
злагоду», «Літо», 
«Урок»  

2017-2021 служба у справах 
дітей, управління 
освіти і науки 
облдерж-
адміністрації, 
обласний центр 
соціальних служб 
для сім’ї, дітей та 
молоді, Головне 
управління 
Національної поліції 
в області 

не потребує 
фінансування 

своєчасне виявлення 
і вилучення з 
громадських місць 
та об’єктів 
транспорту 100 % 
дітей з 
неблагополучних 
сімей, які зазнали 
фізичного чи іншого 
насильства з боку 
дорослих, бродяжать 
і жебракують 
 

3. 2.3 забезпечити 
щомісяця 
взаємоінформуван
ня між 
відповідними 
підрозділами 
Національної 
поліції, службами 
у справах дітей, 
органами 
управління 
освітою про дітей, 
які не навчаються, 
скоїли злочини, 
правопорушення, 
затримані за 
вживання 
наркотичних 
речовин, 
алкогольних 
напоїв, 
бродяжництво, 
жебракування, 
проживають у 

2017-2021 служба у справах 
дітей, управління 
освіти і науки 
облдерж-
адміністрації, 
Головне управління 
Національної поліції 
в області 

не потребує 
фінансування 

комплексне 
вирішення питань 
захисту прав дітей 



сім’ях, в яких 
батьки ухиляються 
від виконання 
батьківських 
обов’язків 

4. 2.6 забезпечити 
здійснення 
моніторингу стану 
дитячої 
злочинності та 
злочинів, вчинених 
проти дітей 

2017-2021 служба у справах 
дітей облдерж-
адміністрації, 
Головне управління 
Національної поліції 
в області 

не потребує 
фінансування 

визначення 
ефективності та 
коригування заходів, 
спрямованих на 
запобігання проявам 
дитячої злочинності 
та злочинів, вчине-
них проти дітей 

5. 2.7 забезпечити 
проведення до 
Міжнародного дня 
захисту дітей 
обласного 
марафону «З 
турботою про 
дитину» та 
інформаційно-
просвітницьких 
акцій  
з питань 
соціально-
правового захисту 
дітей, 
популяризації 
здорового способу 
життя, запобігання 
жорстокості та 
насильства серед 
дітей 

2017-2021 служба у справах 
дітей, управління 
освіти і науки; 
фізичної культури 
та спорту, відділ 
сім’ї та молоді 
облдерж-
адміністрації, 
обласний центр 
соціальних служб 
для сім’ї, дітей та 
молоді; , Головне 
управління 
Національної поліції 
в області (за 
згодою), Головне 
територіальне 
управління юстиції 
в області, 
громадські 
організації (за 
згодою) 

обласний 
бюджет  
 

привернення уваги 
жителів області до 
проблеми захисту 
прав дітей, 
проведення щороку 
загально-обласного 
заходу із залученням 
не менше 150 дітей з 
кризових категорій 

6. 2.8 провести 
наради, семінари і 
тренінги для 
працівників, які 
займаються 
вирішенням питань 
запобігання 
соціальному 
сирітству, 
подолання дитячої 
безпритульності і 
бездоглядності, 
попередження 
правопорушень у 
дитячому 
середовищі 

2017-2021 служба у справах 
дітей, управління 
освіти і науки 
облдерж-
адміністрації, 
обласний центр 
соціальних служб 
для сім’ї, дітей та 
молоді, центр 
соціально-
психологічної 
реабілітації дітей, 
Головне управління 
Національної поліції 
в області 

обласний 
бюджет 

проведення не 
менше 5 кущових 
навчальних заходів; 
підвищення 
кваліфікації не 
менше 80 
працівників щороку 

7. 2.9 забезпечення 
виготовлення і 
поширення в 
засобах масової 
інформації 
соціальної реклами 
з питань 
соціально-
правового захисту 
дітей, дотримання 
положень 
Конвенції ООН 
про права дитини; 
збільшення 
кількості ефірного 
часу для радіо та 
телевізійних 
просвітницьких 
дитячих програм, 
спрямованих на 
популяризацію 

2017-2021 служба  
у справах дітей, 
облдерж-
адміністрації, 
обласний центр 
соціальних служб 
для сім’ї, дітей та 
молоді, філія 
Національної 
телекомпанії 
України 
«Тернопільська 
регіональна 
дирекція» 

 

обласний 
бюджет  
 

покращення 
інформованості 
населення про 
сімейні форми 
влаштування дітей, 
доступ не менш як 
95 % населення до 
повної та 
об’єктивної 
інформації з питань 
соціально-правового 
захисту дітей; 
виготовлення і 
розміщення  
соціальної реклами 
щороку: (5 відео-
роликів, 5 флеш-
роликів) 



сімейних 
цінностей, 
здорового способу 
життя, запобігання 
жорстокості і 
насильству в сім’ї, 
профілактики, 
правопорушень та 
злочинності у 
дитячому 
середовищі, 
інформування 
населення про 
безпеку дітей в 
Інтернеті 

8 3.1 створити умови 
для залучення 
дітей до занять 
фізичною 
культурою, 
особливо в 
сільській 
місцевості, 
шляхом розвитку 
мережі спортивних 
майданчиків, 
спортивних 
гуртків чи секцій, 
відкриття філій 
ДЮСШ 

2017-2021 управління освіти і 
науки; фізичної 
культури та спорту 
облдерж-
адміністрації 
 

не потребує 
фінансування 

покращення роботи 
щодо подолання 
дитячої 
бездоглядності та 
безпритульності 
шляхом залучення 
дітей до занять 
фізичною культурою 

9 3.2 активізувати 
роботу закладів та 
установ культури 
на місцях щодо 
залучення дітей до 
участі в роботі 
аматорських 
творчих 
колективів, 
мистецьких 
заходах, 
фестивалях, 
конкурсах, 
особливо в 
сільській 
місцевості 

2017-2021 управління 
культури облдерж-
адміністрації 
 

не потребує 
фінансування 

покращення роботи 
щодо подолання 
дитячої 
бездоглядності та 
безпритульності 

10 3.3 забезпечити 
здобуття повної 
загальної 
середньої освіти 
дітьми, які не 
навчалися 
тривалий час або 
не навчалися 
взагалі, на базі 
вечірніх (змінних) 
шкіл і професійно-
технічних 
навчальних 
закладів 

2017-2021 управління освіти і 
науки облдерж-
адміністрації 
 

не потребує 
фінансування 

100% охоплення 
дітей шкільного віку 
навчанням 

11 3.4 провести 
семінари, наради, 
тренінги для 
працівників служб 
у справах дітей 

2017-2021 служба у справах 
дітей облдерж-
адміністрації, центр 
соціально-
психологічної 
реабілітації дітей 

обласний 
бюджет 

підвищення 
кваліфікації  
не менше 54 
працівників щороку; 
покращення якості 
профілактичної 
роботи з дітьми 

12 3.5 забезпечити 
проведення 
заходів, 
спрямованих на 
запобігання 
жорстокому 
поводженню з 
дітьми,  
з відзначення 
Європейського дня 
захисту дітей від 
сексуальної 

2017-2021 служба 
у справах дітей; 
управління 
освіти і науки 
облдерж-
адміністрації, 
обласний центр 
соціальних служб 
для сім’ї, дітей та 
молоді, Головне 
територіальне 
управління юстиції 

обласний 
бюджет 

підвищення рівня 
обізнаності дітей у 
правових питаннях, 
проведення  
щороку неменше 3 
заходів (засідань за 
круглим столом, 
семінарів, лекцій). 



експлуатації та 
сексуального 
насильства, 
місячника 
пропаганди 
основних 
положень 
Конвенції ООН 
про права дитини, 
тижнів пропаганди 
правових знань, 
обласного огляду-
конкурсу на кращу 
організацію 
правового 
навчання і 
виховання  

в області, 
громадські 
організації 
(за згодою) 

 13 3.6 забезпечити 
доступ дітей, які 
перебувають без 
законних 
представників, та 
дітей-біженців до 
навчання і програм 
розвитку 
особистості 

2017-2021 служба 
у справах дітей, 
управління освіти і 
науки облдерж-
адміністрації, 

не потребує 
фінансування 

100% забезпечення 
соціальної адаптації 
дітей, які є 
шукачами притулку 
без супроводу 
дорослих 

14 3.7 здійснити 
моніторинг стану 
забезпечення прав 
дітей в 
інтернатних 
закладах, 
дитячому будинку 
і будинку дитини 

2017-2021 служба 
у справах дітей, 
управління освіти і 
науки облдерж-
адміністрації, 
громадські 
організації (за 
згодою) 

обласний 
бюджет 

забезпечення 
захисту прав 
вихованців 
інтернатних закладів 
та закладів для 
дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених 
батьківського 
піклування; 
щорічне обстеження  
19 обласних 
закладів, підготовка 
та публікація звітних 
матеріалів 

15 3.8 створити умови 
для адаптації 
дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених 
батьківського 
піклування, 
особливо з 
інтернатних 
закладів, до 
самостійного 
життя 

2017-2021 служба 
у справах дітей, 
управління освіти і 
науки облдерж-
адміністрації, 
обласний центр 
соціальних служб 
для сім’ї, дітей та 
молоді, громадські 
організації (за 
згодою) 
 

не потребує 
фінансування 

готовність дітей до 
самостійного життя 
та розвиток у дітей 
навичок з прийняття 
соціально 
мотивованих рішень 

16 3.9 забезпечити 
надання послуг з 
фізичної, психічної 
і духовної 
реабілітації та 
реінтеграції дітей, 
які опинились в 
складних життєвих 
обставинах 

2017-2021 служба 
у справах дітей 
облдерж-
адміністрації, 
обласний центр 
соціальних служб 
для сім’ї, дітей та 
молоді, центр 
соціально-
психологічної 
реабілітації дітей, 
громадські 
організації  
(за згодою) 

не потребує 
фінансування 

створення умов для 
ефективної 
реабілітації дітей, які 
опинились в 
складних життєвих 
обставинах 

17 3.10 продовжити 
моніторинг 
застосування 
дитячої праці на 
підприємствах, 
установах, 
організаціях усіх 
форм власності 

2017-2021 служба 
у справах дітей 
облдерж-
адміністрації, 
Тернопільський 
обласний центр 
зайнятості 

не потребує 
фінансування 

запобігання 
порушенням 
законодавства щодо 
застосування праці 
дітей 

18 3.11 організувати 
розробку та 
забезпечити 
функціонування 
інформаційно-

2017-2021 служба 
у справах дітей 
облдерж-
адміністрації, 

обласний 
бюджет  
 

доступ не менш як 
90 % дієздатного 
населення до повної 
та об’єктивної 
інформації з питань 



просвітницького 
веб-сайту з питань 
соціально-
правового захисту 
дітей 

з питань соціально-
правового захисту 
дітей; 
у 2017 році - 
розробка сайту,  
у 2018-2021 рр. - 
забезпечення його 
функціонування 

19 4.1 провести 
навчання 
відповідальних 
працівників 
виконавчих 
комітетів рад 
об’єднаних 
територіальних 
громад з питань 
реалізації вимог 
законодавства в 
сфері соціально-
правового захисту 
дітей 

2017-2021 служба 
у справах дітей 
облдерж-
адміністрації, 
обласний центр 
соціальних служб 
для сім’ї, дітей та 
молоді 

обласний 
бюджет 
 

забезпечення 
належної якості 
послуг соціального 
захисту дітей, 
особливо кризових 
категорій на рівні 
об’єднаної 
територіальної 
громади; 
підвищення 
кваліфікації  
не менше  
26 працівників 
щороку. 

ПОСИЛАННЯ НА 
ОПИС ПРОГРАМИ В 
МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ 

https://drive.google.com/drive/folders/0B5aqSfqyqfn-Q2FlenFrUWoybXc  

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

-  

 

Інформація станом на жовтень 2020 року  


