
                                                                                                                 
Додаток   
до Програми по реалізації у м. Кіровограді 
Національного плану дій щодо реалізації Конвенції 
ООН про права дитини на період до 2016 року 

 
Напрями та заходи Програми по реалізації у м. Кіровограді Національного плану дій щодо реалізації 

Конвенції ООН про права дитини на період до 2016 року 
 

№ 
з\п 

Назва 
напрямку 
реалізації 
(пріоритетні 
завдання) 

Перелік заходів програми Термін 
виконання 
заходу  

Виконавці Джерела 
фінансува

ння 

Орієнтовані         
обсяги 
фінансуванн

я 
   (тис. грн.) 

Очікуваний 
результат  

  1             2            3             4            5         6         7              8 
І. Охорона здоров’я  

1.1. Захист прав 
дитини на 
охорону 
здоров'я 

Забезпечити будівництво блочної 
газової котельні для 
Кіровоградської дитячої міської 
лікарні         
(м. Кіровоград,                           
пр. Університетський, 6) 
 

Протягом 
2013-2014 
років 

Управління 
капітального 
будівництва 
Кіровоградської 
міської ради 
 

Державний 
бюджет 
 

1700,0 
 

Забезпечення 
гарячим 
водопостачанням 
Кіровоградської 
дитячої міської 
лікарні для 
проведення 
водолікування та 
реабілітації дітей, 
які мають вади 
опорно-рухового 
апарату, та дітей з 
дитячим 
церебральним 
паралічем 
 



 2 
 
  1             2            3             4            5         6         7              8 
 
 

 Здійснити належне оснащення 
медичним обладнанням 
лікувально-профілактичні 
заклади комунальної власності 
міста, що надають медичну 
допомогу дітям 

Протягом 
2013-2015 
років 

Управління охорони 
здоров'я 
Кіровоградської 
міської ради 

Державний 
та міський 
бюджети 

У межах 
передбачених 
видатків 

Поліпшення 
матеріально-
технічної бази 
лікарняних закладів  

                 Вжити заходи щодо 
профілактики вертикальної 
трансмісії ВІЛ-інфекції з 
урахуванням передового 
міжнародного та фаціального 
досвіду 

Протягом 
2013-2015 
років 

Управління охорони 
здоров'я 
Кіровоградської 
міської ради 

Міський 
бюджет 

У межах 
передбачених 
видатків 
 
 
 
 

Покращення 
медичного 
обслуговування  
дітей 

  Забезпечити 100% якісне 
обстеження всіх новонароджених 
на фенілкетонурію та вроджений 
гіпотеріоз в пологових будинках 
№ 1 та №2 ім. «Святої Анни» 

Протягом 
2013-2015 
років 

Управління охорони 
здоров'я 
Кіровоградської 
міської ради 

Міський 
бюджет 

У межах 
передбачених 
видатків 

Підвищення рівня 
діагностування по 
новонародженим 

  Забезпечити діяльність 
консультативних пунктів при 
пологових будинках  

Протягом 
2013-2015 
років 

Кіровоградський 
міський центр 
соціальних служб для 
сім'ї, дітей та молоді 

Міський 
бюджет 

У межах 
передбачених 
видатків 

Запобігання 
відмовам від 
новонароджених 
дітей 

  Забезпечити  медичний 
профілактичний огляд, щеплення 
дітей навчальних закладів міста; 
профілактичний огляд учнів з 
категорії дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського 
піклування 

Протягом 
2013-2015 
років 

Управління охорони 
здоров'я, управління 
освіти 
Кіровоградської 
міської ради 
  

Державний 
та міський 
бюджети 

У межах 
передбачених 
видатків 

Запобігання дитячій 
інвалідності, 
підвищення 
імунітету дітей 
 
 
 



 3 
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1.2. Формування 

здорового 
способу 
життя 

Поліпшити  знання населення з 
питань репродуктивного 
здоров'я, виховання здорової 
дитини, профілактики вродженої 
та спадкової патології у дітей 
 
 
 
 
 

Протягом 
2013-2015 
років 

Управління охорони 
здоров'я 
Кіровоградської 
міської ради 

 Без 
використання 
фінансів 

Підвищення  рівня 
відповідальності  
батьків за здоров'я 
дитини 

  Проводити просвітницьку роботу 
серед дітей та підлітків з метою 
зменшення захворювань на 
ВІЛ/СНІД, туберкульоз, 
вживання наркотичних, 
алкогольних та тютюнових 
виробів 

Протягом 
2013-2015 
років  

Управління охорони 
здоров'я, управління 
освіти, відділ сім'ї та 
молдоді 
Кіровоградської 
міської ради, 
Кіровоградський 
міський центр 
соціальних служб для 
сім'ї, дітей та молоді,  
служба у справах 
дітей виконавчого 
комітету 
Кіровоградської 
міської ради 

 Без 
використання  
фінансів 

Підвищення рівня 
поінформованості 
дітей шкільного віку 
про шляхи та 
профілактику 
захворюваності на  
ВІЛ/СНІД, 
туберкульоз, 
наркоманію, 
алкоголізм, 
тютюнову 
залежність 
 
 

1.3. Організація 
оздоровлення 
та 
відпочинку 
дітей 

Організувати літне оздоровлення          
60% дітей, у т.ч. дітей пільгових 
категорій, дітей комунального 
закладу «Дитячий будинок «Наш 
дім» Кіровоградської міської 
ради Кіровоградської області 

Червень-
серпень  
2013-2015 
років 

Відділ сім'ї та молоді, 
управління освіти 
Кіровоградської 
міської ради 

Міський 
бюджет 

У межах 
передбачених 
видатків 

Організація 
оздоровлення та 
відпочинку дітей 
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1.4. Організація 

фізичного 
виховання 
дітей 

Забезпечити будівництво 
спортивних майданчиків за 
місцем проживання  

Протягом 
2013-2015 
років 

Відділ фізичної 
культури та спорту  
 

Міський 
бюджет 

У межах 
передбачених 
видатків 

Зміцнення здоров'я 
дітей 

  Організовувати та проводити 
спортивно-масові заходи «Спорт 
для всіх» за місцем проживання 
дітей 

 Протягом 
2013-2015 
років 

Відділ фізичної 
культури та спорту 
Кіровоградської 
міської ради 

Міський 
бюджет 

У межах 
передбачених 
видатків 

Зміцнення здоров'я 
дитини 

  Здійснювати спортивно-
оздоровчі заходи для дітей 
 

Січень, 
травень, 
вересень, 
грудень  
2013-2015 
років 

Відділ фізичної 
культури та спорту 
Кіровоградської 
міської ради 

Міський 
бюджет 

У межах 
передбачених 
видатків 

Зміцнення здоров'я 
дитини 

ІІ.  Освіта. Позашкільна освіти 
2.1. Захист прав 

дитини на 
освіту 

Проводити моніторинг 
діяльності дошкільних, 
загальноосвітніх, позашкільних 
навчальних закладів. 
Оприлюднювати результати у 
засобах масової інформації та на 
нарадах керівників навчальних 
закладів міста  

Протягом 
2013-2015  
років 

Управління освіти, 
заклади освіти 
Кіровоградської 
міської ради, 
відділ по роботі із 
засобами масової 
інформації 
Кіровоградської 
міської ради 

Міський 
бюджет 
 
 

У межах 
передбачених 
видатків 

Поліпшення якості 
наданих освітніх 
послуг, поширення  
передового 
педагогічного 
досвіду 

  Проводити конкурси навчально-
виховних методик і технологій у 
системі навчальних закладів. 
Пропагувати досвід кращих 
колективів щодо реалізації 
проектів «Школа інформаційного 
суспільства», «Вчитель року» 

Протягом 
2013-2015  
років 

Управління освіти 
Кіровоградської 
міської ради 

Міський 
бюджет 

У межах 
передбачених 
видатків 

Стимулювання 
розвитку навчально-
виховного процесу. 
Випуск брошур та 
методичних 
рекомендацій 
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  Залучати  дітей до позашкільної 

освіти через мережу  дитячо-
юнацьких клубів за місцем 
проживання  

Протягом 
2013-2015 
років 

Відділ сім'ї та молоді 
Кіровоградської 
міської ради 

Міський 
бюджет 

У межах 
передбачених 
видатків 

Охоплення 
позашкільною 
освітою понад 2000 
дітей 

ІІІ. Захист прав дітей різних категорій 
3.1. Соціальне 

забезпечення 
дітей з 
особливими 
потребами 

Забезпечити відповідно до 
потреб дошкільні та 
загальноосвітні навчальні 
заклади усіх типів, у яких 
навчаються діти з особливими 
потребами, комп'ютерною 
технікою та спеціальним 
програмним забезпеченням, 
українізованою версію 
програмного продукту (Microsoft 
Office) 

Протягом 
2013 року 

Управління освіти 
Кіровоградської 
міської ради 

Міський 
бюджет 

472,0 Охоплення всіх 
дітей з особливими 
потребами освітніми 
послугами. 
Підвищення якості 
обслуговування та 
поліпшення 
матеріально-
технічної бази 
навчальних закладів 
міста 

  Удосконалити систему медичних 
та соціальних послуг сім'ям, які 
виховують дітей з особливими 
потребами 

Протягом 
2013-2015 
років 

Управління охорони 
здоров'я 
Кіровоградської 
міської ради, 
Кіровоградський 
міський центр 
соціальних служб для 
сім'ї, дітей та молоді 
 
 
 
 
 
 

Міський 
бюджет 

У межах 
передбачених 
видатків 

Поліпшення 
стандартів якості 
соціальних послуг 
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  Забезпечити всіх дітей з 

особливими потребами 
послугами навчальних закладів: 
індивідуальна та екстернатна 
форми навчання  

Протягом 
навчальних 
періодів 
2013-2015 
років 

Управління освіти 
Кіровоградської 
міської ради 

Міський 
бюджет 

У межах 
передбачених 
видатків 

Забезпечення 100% 
охоплення 
навчанням дітей 
шкільного віку та 
створення рівних 
умов для доступу 
кожної дитини до 
високоякісної освіти 

3.2. Ведення 
обліку дітей, 
які 
опинились у 
складних 
життєвих 
обставинах 

Виявляти та вести облік дітей, 
які опинились у складних 
життєвих обставинах 

Протягом 
2013-2015 
років 

Служба у справах 
дітей виконавчого 
комітету 
Кіровоградської 
міської ради 

Міський 
бюджет 
 

У межах 
передбачених 
видатків 

  Раннє виявлення 
дітей, які опинились 
у складних життєвих 
обставинах, 
запобігання 
соціальному 
сирітству дітей                   

3.3. Соціальне 
забезпечення 
та підтримка 
сімей з 
дітьми 

Забезпечити надання соціальних 
послуг сім'ям з дітьми, які 
опинились у складних життєвих 
обставинах 

Протягом 
2013-2015 
років 

Кіровоградський 
міський центр 
соціальних служб для 
сім'ї, дітей та молоді 

Міський 
бюджет 

У межах 
передбачених 
видатків 

Удосконалення 
роботи з дітьми, які 
опинились у 
складних життєвих 
обставинах 

  Здійснювати соціальне 
інспектування та  супровід сімей, 
які опинились у складних 
життєвих обставинах, та сімей, у 
яких виховуються підопічні діти 

Протягом 
2013-2015 
років 

Кіровоградський 
міський центр 
соціальних служб для 
сім'ї, дітей та молоді 

Міський 
бюджет 

У межах 
передбачених 
видатків 

Забезпечення 
системної роботи з 
сім'ями, які 
опинились у 
складних життєвих 
обставинах, та у 
яких виховуються 
підопічні діти  
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3.4.  Соціальний 

захист дітей-
сиріт та 
дітей, 
позбавлених 
батьківського 
піклування 

Забезпечити реконструкцію та 
будівництво ІІІ черги 
Кіровоградського міського 
соціального гуртожитку для 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування 

Протягом 
2013 року 

Управління 
капітального 
будівництва 
Кіровоградської 
міської ради 

Державний 
бюджет 

2000,0 Забезпечення дітей-
сиріт та дітей, 
позбавлених 
батьківського 
піклування, а також 
осіб з їх числа віком 
від 18 до 23 років, 
житлом 

  Забезпечити функціонування 
Кіровоградського міського 
соціального гуртожитку для 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування 
 
 
 

Протягом 
2013-2015 
років 

Кіровоградський 
міський центр 
соціальних служб для 
сім'ї, дітей та молоді 

Міський 
бюджет 

У межах 
передбачених 
видатків 

Забезпечення 
тимчасовим 
соціальним житлом 
дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених 
батьківського 
піклування 
 
 

  Забезпечити максимальне 
охоплення дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених батьківського 
піклування, сімейними формами 
виховання   

Протягом 
2013-2015 
років 

Служба у справах 
дітей виконавчого 
комітету 
Кіровоградської 
міської ради 

 Без 
використання 
фінансів 

Створення умов для 
реалізації права 
кожної дитини на 
виховання в сім’ ї 

  Проводити постійно 
інформування громадськості про 
форми охоплення дітей-сиріт, 
дітей, позбавлених батьківського 
піклування, сімейними формами 
вихвання, підтримку, яку надає 
держава сім'ям, які взяли на 
виховання таку дитину  

Протягом 
2013-2015 
років 

Служба у справах 
дітей виконавчого 
комітету 
Кіровоградської 
міської ради 

Міський 
бюджет 

У межах 
передбачених 
видатків 

Забезпечення права 
дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених 
батьківського 
піклування, на 
виховання в сім’ ї    
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  Забезпечити функціонування 

комунального закладу «Дитячий 
будинок «Наш дім» 
Кіровоградської міської ради 
Кіровоградської області 

Протягом 
2013-2015 
років 

Відділ сім'ї та молоді 
Кіровоградської 
міської ради 

Міський 
бюджет 

У межах 
передбачених 
видатків 

Реформування 
інтернатної  системи 
виховання дітей-
сиріт та дітей, 
позбавлених 
батьківського 
піклування 

  Забезпечити розвиток сімейних 
форм виховання дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського 
піклування 
 

Протягом 
2013-2015 
років  

Кіровоградський 
міський центр 
соціальних служб для 
сім'ї, дітей та молоді, 
служба у справах 
дітей виконавого 
комітету 
Кіровоградської 
міської ради 

Міський 
бюджет 

У межах 
передбачених 
видатків 

Розвиток сімейних 
форм виховання 
 
 
 
 
 
 

  Надавати пріоритет усиновленню 
дітей громадянами України при 
влаштуванні дітей до сімейних 
форм виховання 

Протягом 
2013-2015 
років 

Служба у справах 
дітей виконавчого 
комітету 
Кіровоградської 
міської ради 

 Без 
використання 
фінансів 

Розвиток сімейних 
форм виховання 
дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених 
батьківського 
піклування                   

  Здійснювати підвищення 
кваліфікації прийомних батьків 
та батьків-вихователів, 
соціальних працівників, які 
здійснюють соціальне 
супроводження прийомних сімей 
та дитячих будинків сімейного 
типу 
 

За окремим 
графіком 

Кіровоградський 
міський центр 
соціальних служб для 
сім'ї, дітей та молоді 

Міський 
бюджет 

У межах 
передбачених 
видатків 

Розвиток 
педагогічних 
можливостей 
прийомних батьків 
та батьків-
вихователів 
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  Забезпечувати якісний відбір та  

навчання потенційних кандидатів 
у прийомні батьки та батьки-
вихователі 

Протягом 
2013-2015 
років 

Кіровоградський 
міський центр 
соціальних служб для 
сім'ї, дітей та молоді 

Міський 
бюджет 

У межах 
передбачених 
видатків 

Здійснення роботи 
щодо створення 
функціонально-
спроможних 
прийомних сімей та 
дитячих будинків 
сімейного типу 

  Забезпечити здійснення 
соціальної адаптації дітей-сиріт 
та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, з числа 
учнів старших та випускних 
класів у рамках спеціалізованого 
формування «Школа 
самостійного життя»  

Протягом 
2013-
2015років 
 

Кіровоградський 
міський центр 
соціальних служб для 
сім'ї, дітей та молоді 

Міський 
бюджет 

У межах 
передбачених 
видатків 

Підготовка 
випускників 
інтернатних закладів 
до самостійного 
життя 
 
 
 
 
 
 
 

  Проводити прес-тури для 
місцевих засобів масової 
інформації в прийомні сім'ї та 
дитячі будинки сімейного типу 
 

Протягом 
2013-2015 
років 

Кіровоградський 
міський центр 
соціальних служб для 
сім'ї, дітей та молоді 

Міський 
бюджет 

У межах 
передбачених 
видатків 

Популяризація 
сімейних форм 
виховання  

3.5. Захист прав 
дитини на 
працю 

Здійснювати перевірки стану 
дотримання вимог чинного 
законодавства про працю 
неповнолітніх на підприємствах, 
в установах, організаціях усіх 
форм власності 
 

Протягом 
2013-2015 
років 

Служба у справах 
дітей виконавчого 
комітету 
Кіровоградської 
міської ради  

 Без 
використання 
фінансів 

Боротьба з 
незаконним 
використанням 
дитячої праці 
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3.6. Захист 

дитини від 
усіх форм 
насильства 

Здійснювати заходи щодо 
профілактики та припинення 
фактів жорстокого поводження з 
дітьми, надання  допомоги дітям, 
які зазнали жорстокого 
поводження в сім'ї  

Протягом 
2013-2015 
років 

Служба у справах 
дітей виконавчого 
комітету 
Кіровоградської 
міської ради, відділ 
сім'ї та молоді 
Кіровоградської 
міської ради, органи 
внутрішніх справ, 
управління освіти, 
управління охорони 
здоров’я 
Кіровоградської 
міської ради 

 Без 
використання 
фінансів 

Виявлення та 
усунення причин і 
умов, що сприяють 
жорстокому 
поводженню з 
дітьми в сім’ях  

ІV. Профілактика правопорушень серед  дітей 
4.1. Запобігання 

дитячій 
бездоглядності 

Продовжити практику 
проведення профілактичних 
заходів „Діти вулиці”, „Урок” 
для виявлення дітей, які 
потребують соціального 
захисту та підтримки, 
здійснювати заходи щодо їх 
соціальної реабілітації 

Протягом 
2013-2015 
років 

Служба у справах 
дітей виконавчого 
комітету 
Кіровоградської 
міської ради 
кримінальна міліціїяу 
справах дітей 
Кіровоградського 
міського відділу 
УМВС України в 
Кіровоградській 
області, 
управління освіти 
Кіровоградської 
міської ради  
 

Міський 
бюджет 

У межах 
передбачених 
видатків            

Своєчасне 
виявлення  та 
зменшення на 20 % 
кількості 
бездоглядних дітей 
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  Організовувати та проводити 

профілактичні рейди щодо 
перевірок комп’ютерних 
клубів, ігрових залів, 
розважальних закладів 

Протягом 
2013-2015 
років  

Служба у справах 
дітей виконавчого 
комітету 
Кіровоградської 
міської ради, 
кримінальна міліція у 
справах дітей 
Кіровоградського 
міського відділу 
УМВС України в 
Кіровоградській 
області, 
Кіровоградський 
міський центр 
соціальних служб для 
сім'ї, дітей та молоді, 
управління освіти, 
відділ сім'ї та молоді 
Кіровоградської 
міської ради         

Міський 
бюджет 

У межах 
передбачених 
видатків 

Виявлення дітей в 
учбовій час, які без 
поважних причин 
залишають 
навчальні заклади. 
Попередження 
розповсюдження 
продукції, яка 
негативно впливає 
на свідомість дітей, 
пропагує культ 
жорстокості та 
насильства, 
порнографічної 
продукції, 
заборонених видань  

4.2. Профілактика 
правопорушень 
серед учнів 

Проводити перевірки стану 
виховної роботи з 
профілактики правопорушень 
у навчальних закладах міста 

Протягом 
навчальних 
періодів 
2013-2015 
років 

Служба у справах 
дітей виконавчого 
комітету 
Кіровоградської 
міської ради, 
управління освіти 
Кіровоградської 
міської ради 
 
 
 

 Без 
використання 
фінансів 

Зменшення  
кількості 
правопорушень, 
вчинених дітьми   
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4.3. Активізація 

профілактичної 
роботи серед 
дітей та батьків 
з метою 
запобігання 
правопорушенн

ям у дитячому 
середовищі 

Підвищувати рівень 
обізнаності дітей та батьків з 
правових питань (проводити 
профілактичні бесіди, брати 
участь у радах профілактики 
правопорушень навчальних 
закладів, здійснювати 
індивідуально-профілактичну 
роботу з дітьми та батьками) 

Протягом 
2013-2015 
років 

Служба у справах 
дітей виконавчого 
комітету 
Кіровоградської 
міської ради, 
кримінальна міліція у 
справах дітей 
Кіровоградського 
міського відділу 
УМВС України в 
Кіровоградській 
області, 
Кіровоградський 
міський центр 
соціальних служб для 
сім'ї, дітей та молоді, 
управління освіти 
Кіровоградської 
міської ради                                         

 Без 
використання 
фінансів 

Зменшення  
кількості 
правопорушень, 
вчинених дітьми                             

4.4. Організація 
зайнятості дітей 

Організувати оплачувані 
сезонні та громадські роботи 
для дітей та молоді 

Протягом 
2013-2015 
років 

Відділ сім'ї та молоді 
Кіровоградської 
міської ради 

Міський 
бюджет 

У межах 
передбачених 
видатків 

Працевлаштування 
дітей та молоді у 
вільний від навчання 
час 

V. Культурний і духовний розвиток дитини 
5.1. Сприяння 

культурному 
та  
духовному 
розвитку 
дитини 

Забезпечувати проведення 
культурно- просвітницьких 
заходів серед дітей: виховних 
годин для дітей та батьків  

Протягом 
2013-2015 
років 

Відділ культури і 
туризму 
Кіровоградської 
міської ради, 
бібліотеки-філії №№ 
1, 2, 5-7, 9, 14, 15, 18 

 Без 
використання 
фінансів 

Підвищення 
загального рівня 
культури дітей 
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5.2.  Зміцнювати базу бібліотечного 

фонду. Створювати рівні умову 
для доступу кожної дитини до 
послуг закладів соціально-
культурної сфери 

Протягом 
2013-2015 
років 

Відділ культури і 
туризму 
Кіровоградської 
міської ради 

Міський 
бюджет 

У межах 
передбачених 
видатків 

Оновлення 
бібліотечного фонду 
дитячої та юнацької 
літератури і 
періодичних видань 
для дітей та 
підлітків у дитячих 
бібліотеках міста 
 

                                                                                VI. Висвітлення роботи щодо захисту прав дитини  
6.1. Висвітлення 

роботи щодо 
захисту прав 
дитини 

Висвітлювати в засобах масової 
інформації хід виконання 
органами виконавчої влади, 
органами місцевого 
самоврядування заходів 
Програми   

Протягом 
2013-2015 
років 

Відділ по роботі із 
засобами масової 
інформації 
Кіровоградської 
міської ради 

 Без 
використання 
фінансів 

Оприлюднення 
роботи щодо захисту 
прав дитини 

 
 
 
 
 
Начальник служби у справах дітей                 І.Сисак 
 
 
 
 

  
 


