
Додаток №1 

Інформація 

про програму, в тому числі цільову, в галузі профілактики 

правопорушень серед неповнолітніх 
 служби у справах дітей Троїцької райдержадміністрації 

Назва програми Районна програма соціального захисту дітей-сиріт 

та дітей, позбавлених батьківського піклування, 

дітей які опинилися в складних життєвих 

обставинах на 2016-2020 роки 

Найменування органу 

розробника програми 

Служба у справах дітей  

Ким та коли програма 

затверджена 

Троїцька районна рада, сьомого скликання,друга 

сесія від 15 грудня 2015 року №2/9 

Територія впровадження 

програми 

Троїцький район 

Цільова 

аудиторія/Бенефіціари 

програми 

Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського 

піклування, діти які опинилися в складних життєвих 

обставинах 

Мета та завдання 

програми 

Мета: забезпечення оптимального функціонування 

цілісної системи соціального захисту дітей, які 

опинилися в скрутному становищі, організація 

результативної роботи щодо запобігання 

соціальному сирітству, реабілітація бездоглядних та 

безпритульних дітей, розвиток сімейних форм 

виховання дітей-сиріт, позбавлених батьківського 

піклування, створення умов для реалізації права 

кожної дитини на виховання в сім’ї, поліпшення 

становища дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, дітей, які опинилися у 

складних  життєвих обставинах, створення 

належних  умов для їх фізичного, інтелектуального і 

духовного розвитку, підготовки до самостійного 

життя. 

Завдання програми:  

 розширення соціально-правових гарантів 

дітям-сиротам, дітям, позбавленим 

батьківського піклування, дітям, які 

опинилися в складних життєвих обставинах; 

 створення умов для утвердження в суспільстві 

сімейних цінностей, вихання відповідального 

батьківства; 

 розвиток сімейних форм виховання дітей-

сиріт та дітей позбавлених батьківського 

піклування; 



 запобігання соціальному сирітству; 

 удосконалення системи соціальної роботи з 

дітьми, які опинилися у складних життєвих 

обставинах; 

 активізація профілактичної роботи щодо 

запобігання правопорушень у дитячому 

середовищі; 

 запобігання будь-яким формам жорстокого 

поводження з дітьми, створення умов для їх 

ефективної реабілітації; 

 вдосконалення соціальної адаптації дітей-

сиріт і дітей, позбавлених батьківського 

піклування; 

 поліпшення матеріального забезпечення 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, дітей, які 

опинилися в складних життєвих обставинах, 

надання їм реальної допомоги та підтримки; 

 забезпечення інтеграції зусиль районного та 

місцевих органів виконавчої влади, установ та 

організацій, спрямованих на захист прав 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, дітей, які 

опинилися в складних життєвих обставинах 

Основні заходи програми № 

з/п 

Назва 

заходу 

Термін 

виконання 

Виконавці Суб’єкти 

надання 

фінансування 

Очіку

вані 

резуль

тати 
1. Проведен

ня рейдів 

"Сім'я і 

діти", 

"Сім'я" 

"Діти 

вулиці" 

"Вокзал" 

Згідно 

графіку 

Працівник

и служби 

у справах 

дітей 

Районний 

бюджет, інші 

джерела. 

 

2. Перевірка 

виховної 

роботи в 

навчальни

х закладах 

району 

Згідно 

графіку 

Працівник

и служби 

у справах 

дітей 

Районний 

бюджет, інші 

джерела. 

 

3. Проведен

ня 

індивідуал

ьної 

профілакт

тичної 

роботи з 

учнями 

шкіл, які 

перебуваю

Згідно 

графіку 

Працівник

и служби 

у справах 

дітей 

Районний 

бюджет, інші 

джерела. 

 



ть на 

внутрішнь

ошкільно

му обліку 

4. Участь у 

тижнях 

правових 

знань в 

навчальни

х закладах 

району 

Згідно 

графіку 

Працівник

и служби 

у справах 

дітей 

Районний 

бюджет, інші 

джерела. 

 

5. Правові 

тренінги 

на тему 

"Знаємо та 

реалізуєм

о свої 

права" 

Згідно 

графіку 

Працівник

и служби 

у справах 

дітей 

Районний 

бюджет, інші 

джерела. 

 

6. Проведен

ня заходів 

для учнів 

загальноо

світніх 

шкіл 

району 

"16 днів 

проти 

насилля" 

Згідно 

графіку 

Працівник

и служби 

у справах 

дітей 

Районний 

бюджет, інші 

джерела. 

 

 

Строк реалізації 

програми 

2016 – 2020 роки 

Досягнути результати за 

програмою 

Виконання програми дасть змогу: 

 розробити і втілити ефективні форми роботи з 

дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими 

батьківського піклування, дітьми, які 

опинилися в складних життєвих обставинах з 

метою створення належних умов для їх 

фізичного, інтелектуального і духовного 

розвитку, підготовки до самостійного життя 

 продовжити роботу органів опіки та 

піклування у напрямку розвитку сімейних 

форм виховання дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування; 

 створити належні умови для соціальної 

адаптації та захисту інтересів дітей-сиріт, 

дітей, які опинилися в складних життєвих 

обставинах 

Подальші плани щодо 

використання програми 

- Полібшити положення дітей-сиріт і дітей, 

позбавлених батьківського піклування, дітей, які 

опинилися в складних життєвих обставинах. 

- Створити належні умови для фізичного, 

інтелектуального та духовного розвитку, підготовки 

до самостійного життя дітей-сиріт і дітей, 



позбавлених батьківського піклування, дітей, які 

опинилися в складних життєвих обставинах. 

Посилання на опис 

програми в мережі 

інтернет 

- 

Посилання на медіа 

ресурси, у яких 

висвітлювалася 

інформація про 

реалізацію програми 

На веб – сторінці РДА,  

сторінці служби у справах дітей  

на офіційному сайті „Facebook” 

 

 


