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НОВОМИРГОРОДСЬКА РАЙОННА РАДА
РІШЕННЯ
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№
м. Новомиргород

Про районну програму по реалізації
Національного плану дій щодо
реалізації Конвенції ООН про
права дитини на 2017 – 2019 роки
Керуючись статтею 53 Конституції України, пунктом 16 статті
43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України №
1065-VІ від 05 березня 2009 року “Про Загальнодержавну програму
“Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини” на
період до 2016 року”, розпорядження Кабінету Міністрів України від 23
листопада 2015 року № 1393-р “Про затвердження плану дій з реалізації
Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року”, з метою
створення сприятливого середовища для виховання, навчання, розвитку дитини
та ефективної реалізації оптимального функціонування цілісної системи
забезпечення її прав, поліпшення соціальної підтримки сімей з дітьми,
виховання відповідального батьківства та запобігання соціальному сирітству у
районі,
районна рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити районну програму по реалізації Національного плану дій
щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на 2017 - 2019 роки (далі –
Програма) (додається).
2. Органам місцевого самоврядування та місцевим органам виконавчої
влади, керівникам підприємств, установ і організацій забезпечити безумовне
виконання Програми відповідно до встановлених термінів.
4. Райдержадміністрації під час формування показників відповідних
бюджетів передбачати видатки на виконання районної програми, а також
залучати бюджетні кошти із джерел, не заборонених чинним законодавством.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань освіти, культури, молодіжної політики та спорту.

Голова районної ради

С.Совенко

Характеристика районної програми
1.Назва: “Районна програма по реалізації Національного плану дій щодо
реалізації Конвенції ООН про права дитини на 2017 - 2019 роки”
2. Підстава для розроблення: Закон України № 1065-VІ від 05 березня
2009 року “Про Загальнодержавну програму “Національний план дій щодо
реалізації Конвенції ООН про права дитини” на період до 2016 року”,
розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2015 року № 1393р “Про затвердження плану дій з реалізації Національної стратегії у сфері прав
людини на період до 2020 року”.
3. Ініціатор - головний замовник: Новомиргородська районна державна
адміністрація Кіровоградської області.
4. Розробник: Служба у справах дітей Новомиргородської районної
державної адміністрації Кіровоградської області.
5. Мета: Забезпечення оптимального функціонування цілісної системи
захисту прав дітей відповідно до вимог Конвенції ООН про права дитини,
створення сприятливого середовища для виховання, навчання, розвитку дитини
та ефективної реалізації оптимального функціонування цілісної системи
забезпечення її прав, поліпшення соціальної підтримки сімей з дітьми,
виховання відповідального батьківства та запобігання соціальному сирітству у
районі
6. Початок: 01.01.2017 закінчення: 31.12.2018.
7. Етапи виконання: 2017 -2019 років.
8. Загальні обсяги фінансування 15.0 тис.гр., у тому числі видатки
районного бюджету 15.0 тис.грн.
9. Очікувані результати виконання:
запровадження на районному рівні системи захисту дітей та збереження
їх здоров'я;
створення умов для повноцінного життя в суспільстві дітей-інвалідів та
дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку;
активізація процесу формування у дітей здорового способу життя;
створення системи надання дітям психологічних, соціально-педагогічних,
соціально-медичних, юридичних, інформаційних та інших послуг незалежно
від місця проживання;
поширення практики сімейного влаштування дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування;
здійснення захисту дітей-біженців;
посилення боротьби з торгівлею дітьми, здійснення їх захисту від
сексуальної експлуатації, інших форм жорстокого поводження;
забезпечення широкої участі дітей у житті суспільства;
забезпечення широкого висвітлення в засобах масової інформації питань
соціально-правового захисту дітей, дотримання положень Конвенції ООН про
права дитини.
10. Контроль за виконанням (орган, уповноважений здійснювати контроль
за виконанням, строки проведення звітності): постійна комісію районної ради з
питань освіти, культури, молодіжної політики та спорту.

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Новомиргородської районної ради
від квітня 2017 року №

РАЙОННА ПРОГРАМА
по реалізації Національного плану дій щодо реалізації Конвенції ООН про
права дитини на 2017 - 2019 роки
1. Загальні положення
Районна програма по реалізації Національного плану дій щодо реалізації
Конвенції ООН про права дитини на 2017 - 2019 роки (далі - Програма)
розроблена відповідно до Закону України “Про Загальнодержавну програму
“Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини” на
період до 2016 року”, розпорядження Кабінету Міністрів України від
23 листопада 2015 року № 1393-р “Про затвердження плану дій з реалізації
Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року”, та з метою
забезпечення оптимального функціонування цілісної системи захисту прав
дітей, організації їх морального, фізичного та розумового розвитку, поліпшення
соціальної підтримки сімей з дітьми, виховання відповідального батьківства та
запобігання соціальному сирітству в Новомиргородському районі.
Україна, як член міжнародного співтовариства, бере участь у діяльності
зі створення сприятливого для дітей середовища, в якому гідний розвиток і
захист їх прав забезпечується з дотриманням принципів демократії, рівності,
миру, соціальної справедливості з урахуванням моральних засад та традиційних
цінностей українського суспільства, спрямованих на зміцнення сім'ї та
морального здоров'я дітей.
Актуальність розроблення Програми зумовлена посиленням уваги
суспільства до проблем дітей, захисту їх прав та законних інтересів,
забезпечення фізичного, інтелектуального, культурного розвитку дітей,
особливо тих, які перебувають у складних життєвих обставинах.
Оскільки турбота про майбутнє покоління є одним з найголовніших
завдань держави, проблеми, пов'язані з правами дітей, мають вирішуватись на
найвищому конституційному рівні. Процес становлення прав дитини в Україні
як об'єкта конституційно-правового регулювання - тривалий та складний, а
процес визнання дитини носієм прав, свобод, обов'язків людини і громадянина
незавершений і досі триває.
Україна як член міжнародного співробітництва бере участь у діяльності зі
створення сприятливого для дітей середовища, в якому гідний розвиток і захист
їх прав забезпечується з дотриманням принципів демократії, рівності, миру,
соціальної справедливості з урахуванням моральних засад та традиційних
цінностей українського суспільства, спрямованих на зміцнення сім'ї та
морального здоров'я дітей.

Для
будь-якого
суспільства характерним є такий зв'язок: зі
зниженням потенціалу загальнолюдських і духовних цінностей в суспільстві
активно проявляє себе феномен розвитку соціального сирітства - зростає
кількість дітей, які залишилися без батьківського піклування. Соціальне
сирітство - соціальне явище, обумовлене ухиленням або відстороненням
батьків від виконання батьківських обов'язків по відношенню до дитини.
Причини та витоки сучасного соціального сирітства різні, разом з тим
простежуються деякі закономірності в його виникненні та існуванні. Найбільш
поширеними випадками, що призводять до свідомого уникнення батьками від
виконання свого природнього обов'язку по відношенню до дитини є
зловживання алкоголем, наркоспоживання. Серед інших причин соціального
сирітства в сучасних соціально-економічних умовах є ув'язнення батьків,
позашлюбне народження дитини, погані матеріальні та житлові умови сім'ї,
стан морально-психологічного клімату в ній, тощо. Феномен сирітства має
юридично-правові наслідки - порушується конституційне право дитини на
сімейне виховання та батьківське піклування.
Конвенція ООН про права дитини наголошує, що дитині для повного та
гармонійного розвитку найкраще зростати в сімейному оточенні, в атмосфері
щастя, любові та розуміння. Дитина має бути повністю підготовлена до
самостійного життя в суспільстві та вихована в дусі усвідомлення і сприйняття
вищих гуманістичних ідеалів, вищих моральних цінностей. Найбільш прикрим
є те, що діти сиротіють при живих батьках. Причини, через які діти
позбавляються батьківського піклування та виховання досить різні, але
наслідок один - дитина позбавляється конституційного права на сімейне
виховання та батьківське піклування.
Одним із напрямків розв'язання проблеми соціального сирітства в країні є
створення та поширення форм сімейного виховання дітей-сиріт і дітей,
позбавлених батьківського піклування, як пріоритетних форм виховання та
підтримка сімей з дітьми.
Станом на 01 січня 2017 року на території Новомиргородського району
району проживає 6150 дітей, з них: 58 дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, 30 дітей, які опинилися в складних життєвих
обставинах. Також на території міста функціонує 5 прийомних сімей, в яких
виховується 9 дітей, позбавлених батьківського піклування, 41 дітей
перебувають під опікою, та 7 усиновлені дитини.
2. Мета Програми
Метою Програми є забезпечення реалізації прав дітей на особливе
піклування і допомогу, забезпечення оптимального функціонування цілісної
системи соціально-правового захисту дітей, в тому числі дітей-сиріт, дітей,
позбавлених батьківського піклування та дітей, які опинились в складних
життєвих обставинах, організації їх морального, фізичного та розумового
розвитку поліпшення соціальної підтримки сімей з дітьми, виховання
відповідального батьківства та запобігання соціального сирітства в районі.
3. Фінансове забезпечення програми

Програма
реалізовується
за рахунок коштів районного бюджету, а
також за рахунок інших джерел, не заборонених чинним законодавством.
Під час формування проекту районного бюджету райдержадміністрації
передбачає асигнування на реалізацію заходів районної Програми додаток №1,
виходячи із загального обсягу видатків, передбачених на відповідний рік по
відповідній галузі.
Орієнтовані обсяги та джерела фінансування наведені у додатку № 2 до
Програми.
4. Організація управління та контроль за ходом виконання Програми
Реалізація заходів Програми забезпечується керівниками структурних
підрозділів райдержадміністрації, задіяними у реалізації заходів програми.
Фінансовому управлінню райдержадміністрації забезпечити фінансування
заходів Програми.
Координацію діяльності структур у процесі виконання Програми
забезпечує служба у справах дітей райдержадміністрації.
Контроль за виконанням даної програми здійснюють:
постійна комісія районної ради з питань освіти, культури, молодіжної
політики та спорту;
служба у справах дітей райдержадміністрації.
Виконавці
Програми
інформують
службу
у
справах
дітей
райдержадміністрації про стан виконання заходів, визначених даною
програмою, щороку до 1 січня.
Служба у справах дітей райдержадміністрації узагальнює подані
інформації до 15 січня щороку, забезпечує інформування райдержадміністрації,
районної ради про хід виконання Програми.
5. Очікувані результати виконання Програми
Виконання заходів Програми дасть можливість:
запровадити систему захисту прав дітей;
запровадити культуру сімейних стосунків та відповідального батьківства;
поширити практику сімейного влаштування дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування;
забезпечити широку участі дітей у житті суспільства;

______________________

Додаток 1
до районної програми по реалізації Національного
плану дій щодо реалізації Конвенції ООН про права
дитини на 2017 - 2019 роки,
затвердженої рішенням районної ради
від
квітня 2017 року №
Заходи, спрямовані на реалізацію районної Програми
Орієнтовані обсяги фінансування (тис. грн.)
№ з/п

Зміст заходу

1

2

1

Відповідальні виконавці

3

Термін
Джерело
виконання фінансуваня
4

5

За роками виконання

Всього

2017

2018

2019

6

7

8

І. Охорона здоров’я та формування здорового способу життя дітей
Протидія ВІЛ/СНІДу, туберкульозу та наркоманії
Забезпечити проведення
КЗ “Новомиргородський центр
2017Не потребує додаткового фінансування
інформаційно-просвітницької
первинної медико-санітарної
2019
кампанії, спрямованої на
допомоги”, відділ у освіти,
роки
формування толерантного
молоді та спорту
ставлення до ВІЛ-інфікованих і
райдержадміністрації, районний
хворих на СНІД дітей
центр соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді,
Оздоровлення та відпочинок

9

2

Забезпечити оздоровлення дітейсиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, а також
дітей, які опинилися в складних
життєвих обставинах

Управління соціального захисту
населення, відділ освіти,
молоді та спорту
райдержадміністрації, служба у
справах дітей
райдержадміністрації

20172019
роки

Не потребує додаткового фінансування

20172019
роки

Не потребує додаткового фінансування

ІІ. Освіта
3

Забезпечити здобуття повної
загальної освіти дітьми, які
тривалий час не навчалися, або не
навчалися взагалі

Відділ освіти, молоді та спорту
райдержадміністрації

ІІІ. Захист прав дітей різних категорій
Соціальне забезпечення та підтримка сімей з дітьми
4

Забезпечити проведення
Відділ освіти, молоді та
2017Не потребує додаткового фінансування
інформаційно-просвітницької
спорту,
2019
роботи серед молоді, спрямованої
служба у справах дітей
роки
на її підготовку до сімейного життя райдержадміністрації, районний
та відповідального батьківства,
центр соціальних служб для
популяризації сімейних цінностей сім’ї, дітей та молоді
Запобігання соціальному сирітству, подолання бездоглядності та безпритульності дітей
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Забезпечити надання соціальних
послуг, здійснення соціального
супроводу жінок, які мають намір

Районний центр соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді,
районне

20172019
роки

Не потребує додаткового фінансування

відмовитися від новонароджених
дітей
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7

8

9

10

територіальне медичне
об’єднання
“Новомиргородське”
Проводити профілактичні рейди з
Новомиргородське відділення
2017Не потребує додаткового фінансування
поліції Маловисківського
метою виявлення дітей, які
2019
опинилися в складних життєвих
відділу поліції ГУНП в
роки
обставинах, забезпечити
Кіровоградській області,
притягнення осіб, які залучають
служба у справах дітей
дітей до бродяжництва,
райдержадміністрації,
жебракування, пияцтва, злочинної районний центр соціальних
діяльності, до відповідальності
служб для сім’ї, дітей та
молоді
Соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
Здійснювати контроль за станом
Служба у справах дітей,
2017Не потребує додаткового фінансування
утримання та виховання дітей в
управління праці та соціального 2019
прийомними сім’ях та в сім’ях
захисту населення, відділ
роки
опікунів та піклувальників,
освіти, молоді та спорту
усиновлювачів.
райдержадміністрації, районний
центр соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді
Забезпечити функціонування та
Служба у справах дітей
2017створення нових прийомних
райдержадміністрації,
2019
сімей, дитячих будинків сімейного центр соціальних служб для
роки
типу
сім'ї, дітей та молоді
Придбання шкільного приладдя та Районна державна
2017Усього, у т.ч 5,0
5,0
5,0
святкових подарунків для дітейадміністрація, служба у
2019
сиріт, дітей, позбавлених
справах дітей
роки
районний
5,0
5,0
5,0
батьківського піклування, дітей,
райдержадміністрації
бюджет
які опинилися у складних
Інші джерела
життєвих обставинах
Захист дітей-інвалідів
Забезпечити здійснення
соціального супроводу, надання

Управління праці та
соціального захисту населення

20172019

Не потребує додаткового фінансування

15,0
15,0
-

комплексу соціальних послуг
райдержадміністрації,
роки
сім’ям з дітьми-інвалідами, які
районний центр соціальних
опинилися в складних життєвих
служб для сім'ї, дітей та молоді
обставинах
Захист дітей-біженців, дітей, які перебувають на території України без законних представників
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Забезпечити доступ дітей
Відділ освіти, молоді та
2017Не потребує додаткового фінансування
шкільного віку, які перебувають
спорту, служба у справах дітей
2019
на території району без законних
райдержадміністрації
роки
представників, та дітей-біженців
до навчання у школі або за
індивідуальною програмою
Ліквідація торгівлі дітьми, сексуальної експлуатації, інших форм жорстокого поводження
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Організувати проведення для
батьків та дітей у загальноосвітніх
навчальних закладах бесід, лекцій,
семінарів, тренінгів, круглих столів
з питань жорстокого поводження з
дітьми та в дитячому середовищі

Відділ освіти, молоді та
2017Не потребує додаткового фінансування
спорту, служба у справах дітей
2019
райдержадміністрації,
роки
Новомиргородське відділення
поліції Маловисківського
відділу поліції ГУНП в
Кіровоградській області,
районний центр соціальних
служб для сім’ї, дітей та
молоді
Захист прав дітей, які вчинили правопорушення
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Продовжити практику
щомісячного взаємоінформування
між Новомиргородським

Новомиргородське
відділення поліції
Маловисківського відділу
поліції ГУНП в
Кіровоградській області,

відділенням поліції
Маловисківського відділу
поліції ГУНП в Кіровоградській служба у справах дітей, віддід
області, службою у справах дітей, молоді та спорту
відділом освіти, молоді та спорту
про дітей, які не навчаються,

райдержадміністрації

20172019
роки

Не потребує додаткового фінансування

скоїли злочин, правопорушення,
затримані за бродяжництво,
жебракування, вживання
наркотичних речовин, алкогольних
напоїв та батьків, які притягненні
до адміністративної
відповідальності за неналежне
виконання батьківських обов’язків

_____________________________________

Додаток 2
до районної програми по реалізації Національного
плану дій щодо реалізації Конвенції ООН про права
дитини на 2017 - 2019 роки,
затвердженої рішенням районної ради
від
квітня 2017 року №

Орієнтовні обсяги та джерела фінансування
районної програми по реалізації Національного плану дій
щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на 2017 - 2019 роки
Джерело фінансування
Районний бюджет
Інші джерела
Усього

Обсяг фінансування
(тис.грн.)
15,0
15,0

У тому числі за роками (тис.грн.)
2017 рік
2018 рік
2019 рік
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0

* За наявності наступних етапів
** Інші джерела можуть включати кошти позабюджетних фондів, гранти, власні кошти, залучені кредити, інші джерела, не
заборонені чинним законодавством

