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

Нижньосірогозька районна державна адміністрація 
 

КИМ ТА КОЛИ ПРОГРАМА 
ЗАТВЕРДЖЕНА 

Затверджена рішенням XXIV сесії 
Нижньосірогозької районної ради 7 склмкання від 30 
березня 2018 року №611 

ТЕРИТОРІЯ ВПРОВАДЖЕННЯ 
ПРОГРАМИ 

Нижньосірогозький район 
 

ЦІЛЬОВА 
АУДИТОРІЯ/БЕНЕФІЦІАРИ  
ПРОГРАМИ  

 

Структурні підрозділи районної державної 
адміністрації, установи та організації різних форм 
власності 
 

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ 
 

Метою Програми є забезпечення оптимального 
функціонування цілісної системи захисту прав дітей 
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, забезпечення прав дитини в 
умовах децентралізації, створення дружнього до 
дітей середовища, збереження здоров'я кожної 
дитини протягом усього періоду дитинства, 
створення рівних умов для доступу кожної дитини 
до високоякісної освіти (дошкільної, загальної 
середньої, позашкільної) для забезпечення розвитку 
особистості, суспільства і держави, створення умов 
для реалізації державних гарантій і конституційних 
прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування.  
 
Основними завданнями Програми є:  
- охорона здоров'я та формування здорового способу 
життя дітей;  
- забезпечення права дітей на освіту;  
- культурний і духовний розвиток дитини; - захист 
прав дітей різних категорій; соціальне забезпечення 
та підтримка сімей з дітьми;  
- запобігання соціальному сирітству, подолання 
бездоглядності та безпритульності серед дітей;  
- соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування;  



- боротьба з використанням найгірших форм дитячої 
праці;  
- профілактика торгівлі дітьми, сексуальної 
експлуатації, інших форм жорстокого поводження з 
ними;  
- профілактика вчинення правопорушень 
неповнолітніми, захист прав дітей, які вчинили 
правопорушення;  
- інформаційно-просвітницька діяльність, співпраця 
із засобами масової інформації. 

ОСНОВНІ ТЕМАТИЧНІ МОДУЛІ / 
БЛОКИ / ЗАХОДИ 
ПРОГРАМИ 

Дана Програма має 11 пунктів основних заходів, 
одним із яких є:  
Профілактика вчинення правопорушень 
неповнолітніми.  
Захист прав дітей, які вчинили правопорушення.  
 
- Проведення оперативно-профілактичних рейдів із 
залученням представників усіх зацікавлених 
організацій;  
- Здійснення контролю за дотриманням культурно-
розважальними закладами порядку відвідування їх 
дітьми, заборони продажу алкогольних напоїв, 
тютюнових виробів, розповсюдження наркотиків, 
пропаганди проституції, насилля, наркоманії;  
- Організація проведення профілактично-
роз'яснювальної роботи з дітьми, які самовільно 
залишають місце проживання чи навчання; помічені 
у вживанні алкогольних напоїв, наркотичних і 
токсичних речовин; схильні до вчинення 
правопорушень або злочинів. 
 
Виконання Програми дасть змогу:  
- реалізації права кожної дитини-сироти і дитини, 
позбавленої батьківського піклування, на виховання 
в сім'ї, щороку збільшуючи на 2 % кількість дітей, 
влаштованих до сімейних форм виховання;  
- поліпшити становище сімей з дітьми, мінімізувати 
ризики неналежного виховання дітей в сім'ях та 
вилучення з них дітей, зменшуючи щороку на 2 % 
показники вилучення дітей з небезпечного 
середовища;  
- динамічному збільшенню кількості 
профілактичних рейдів з 30 до 45 і більше;  
- зменшення щороку на 2 відсотки показника 
соціального сирітства, а саме: кількості дітей-сиріт 
та дітей, позбавлених батьківського піклування, 
відповідно до первинного обліку на 10 тис. дитячого 
населення.  
- зменшення щороку кількості злочинів, вчинених 
дітьми, приведення умов їх утримання у спеціальних 
установах у відповідність із міжнародними 
стандартами. 

ПОСИЛАННЯ НА ОПИС ПРОГРАМИ 
В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ 

https://drive.google.com/file/d/1Mz1DJPUvBjr73msd70
CSpd5hbzbY7HAb/view    



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

-  

 
 
 Інформація станом на жовтень 2020 року  


