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ПАСПОРТ 
Програми по реалізації у м. Кіровограді Національного плану дій 

щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на період до 2016 року  
 
1. Програма затверджена 

 
 

Рішення Кіровоградської міської ради 
  
  

2. Ініціатор розроблення Програми Служба у справах дітей виконавчого 
комітету Кіровоградської міської ради 

3. Розробник Програми Служба у справах дітей виконавчого 
комітету Кіровоградської міської ради 

4. Співрозробники та виконавці 
Програми 

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

5. Учасники Програми Управління капітального будівництва, 
відділ по роботі із засобами масової 
інформації Кіровоградської міської ради,   
кримінальна міліція у справах дітей 
Кіровоградського міського відділу 
УМВС України в Кіровоградській 
області 

6. Відповідальний координатор 
Програми 

Служба у справах дітей виконавчого 
комітету Кіровоградської міської ради 

7. Термін реалізації Програми 2013-2015 роки 
8. Джерела фінансування Програми Державний, обласний, міський бюджети 
9. Орієнтовні обсяги фінансування 

Програми 
У межах передбачених видатків 

10. Контроль за станом виконання 
Програми 

Здійснює заступник міського голови з 
питань діяльності виконавчих органів 
ради (за функціональним розподілом 
повноважень)  

 
 

 
 
Відповідальний розробник Програми: 
 
Начальник служби у справах дітей 
виконавчого комітету Кіровоградської  
міської ради                                                                                            І. Сисак 
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Розділ І. Загальні положення 

 

Програма по реалізації у м. Кіровограді Національного плану дій щодо 
реалізації Конвенції ООН про права дитини на період до 2016 року (далі – 
Програма) розроблена на підставі Закону України «Про Загальнодержавну 
програму «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права 
дитини» на період до 2016 року» та рішення Кіровоградської обласної ради 
від 09.12.2010 № 30 «Про обласну програму по реалізації в області 
«Національного плану дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» 
на період до 2016 року». 

 

Розділ ІІ. Визначення проблеми 
 

Прийняття Програми по реалізації у м. Кіровограді Національного 
плану дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на період до   
2016 року викликане ситуацією у сфері розвитку дітей, яка характеризується 
збільшенням кількості батьків, які свідомо ухиляються від виконання 
батьківських обов’язків.  

Загострюється проблема здоров'я дітей. Почастішали випадки 
порушення імунної системи, запальних захворювань бронхолегеневої 
системи, туберкульозу та захворювань щитовидної залози. 

Залишається сталою проблема соціального сирітства. Серед дітей-сиріт 
і дітей, позбавлених батьківського піклування, лише 19 % - є сиротами, інші 
діти при живих батьках залишаються без їх опіки та догляду. 

Протягом 2012 року виявлено 71 дитину-сироту та дитину, позбавлену 
батьківського піклування. З них: 8 дітей тимчасово влаштовано в сім’ ї 
родичів, 3 - до комунального закладу «Кіровоградський обласний будинок 
дитини» управління охорони здоров′я Кіровоградської обласної державної 
адміністрації, 1 – до комунального закладу «Дитячий будинок «Барвінок» - 
дошкільний навчальний заклад комбінованого типу № 1 Кіровоградської 
міської ради», 6 – до комунального закладу «Дитячий будинок «Наш дім» 
Кіровоградської міської ради Кіровоградської області, 8 – під опіку 
навчальних закладів, 27 -  під опіку фізичних осіб, 1 - в прийомну сім’ю,        
5 - до дитячих будинків сімейного типу, 10 - усиновлено, 2 дітей повернуто 
батькам. 

У місті нараховується 492 дитини-сироти та дитини, позбавленої 
батьківського піклування. З них: 278 дітей перебувають під 
опікою/піклуванням громадян,  44 – у прийомних сім'ях, 13 – у дитячих 
будинках сімейного типу, 147 – у державних дитячих закладах, 8 – тимчасово 
у сім'ях родичів. 

Серед дітей, підлітків та молоді поширюється куріння, алкоголізм, 
посилюється загроза епідемії СНІДу. Частішають випадки вагітності 
неповнолітніх. 
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Тому соціальний захист дітей є актуальною проблемою сьогодення. Ця 
проблема носить складний, інтегрований, багатоаспектний характер. Місто 
Кіровоград, як складова частина  Кіровоградської  області, є добросовісним 
учасником реалізації державної політики, спрямованої на захист прав та 
законних інтересів дітей. 

Нагальною залишається проблема бездоглядності дітей. Не всі батьки 
відповідально ставляться до виконання своїх батьківських обов’язків щодо 
виховання, навчання та утримання дітей. Діти та підлітки з таких сімей часто 
підпадають під вплив дорослих, які втягують їх у злочинну чи іншу 
антигромадську діяльність: пияцтво, наркоманію, проституцію. Службою у 
справах дітей виконавчого комітету Кіровоградської міської ради протягом 
минулого року перед органами внутрішніх справ порушено 27 клопотань про 
притягнення батьків до адміністративної відповідальності за невиконання 
ними батьківських обов’язків. 

Завдяки спільній успішній роботі відділення кримінальної міліції у 
справах дітей Кіровоградського міського відділу УМВС України в 
Кіровоградській області та роботі з профілактики правопорушень серед дітей 
служби у справах дітей виконавчого комітету Кіровоградської міської ради, 
Кіровоградського міського центру соціальних служб для сім’ ї, дітей та 
молоді протягом 2012 року в м. Кіровограді спостерігався спад стану 
злочинності серед дітей. 
 Так, якщо у 2011 році неповнолітніми скоєно 52 злочини, то  у          
2012 році - 43. Значну частину злочинів, скоєних  неповнолітніми  у          
2012 році, складають крадіжки (26) та злочини, пов’язані з наркотичними 
речовинами (12). 
          Із загальної кількості неповнолітніх, що скоїли злочини у 2012  році,    
15 школярів, 20 учнів та студентів, 4 неповнолітніх, які не навчаються та не 
працюють. Повторно скоїли злочини 12 неповнолітніх. 

 Програма має на меті об'єднати в єдину систему зусилля місцевих 
органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадськості 
щодо захисту прав дітей.   

 
Розділ ІІІ. Мета Програми 

 
Метою Програми є забезпечення оптимального функціонування 

цілісної системи захисту прав дітей у місті Кіровограді відповідно до вимог 
Конвенції ООН про права дитини та національного законодавства. 

 
 
 

Розділ ІV. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, 
джерела фінансування, строки виконання 

 
 Програму планується реалізувати шляхом: 
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створення умов для народження здорової дитини, збереження здоров'я 
кожної дитини протягом усього періоду дитинства, забезпечення доступу до 
високоякісних медичних послуг; 

 
створення умов для повноцінного життя в суспільстві дітей-інвалідів та 

дітей з особливими потребами, для здобуття ними освіти, для їх подальшого 
працевлаштування; 

 
реалізації права дітей на сімейне виховання, насамперед біологічними 

батьками або опікунами/піклувальниками, прийомними батьками у 
прийомних сім'ях, батьками-вихователями у дитячих будинках сімейного 
типу; 

 
реалізація права кожної дитини на отримання високоякісної 

(дошкільної, загальної середньої або позашкільної) освіти; 
 
активізації процесу формування у дітей здорового способу життя, 

забезпечення їхнього широкого залучення до фізичної культури і спорту; 
 
створення системи надання дітям психологічних, соціально-

педагогічних, соціально-медичних, юридичних, інформаційних та інших 
послуг незалежно від місця проживання; 

 
збереження та зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони 

здоров'я, освіти і культури, спортивних закладів; 
 
попередження жорстокого поводження з дітьми в сім'ях, створення 

умов для ефективної реабілітації дітей;  
 
профілактики правопорушень серед дітей;  
 
формування відповідального ставлення батьків до процесу виховання 

та розвитку дитини; 
 
пропагування національної культури та духовної спадщини, 

національно-патріотичного виховання дітей, проведення роботи з виявлення 
та підтримки обдарованих дітей; 

 
забезпечення широкої участі дітей у житті суспільства шляхом 

сприяння діяльності дитячим громадським організаціям та громадським 
організаціям, що працюють у напрямку підтримки сім'ї;  

 
активізації діяльності територіальної громади щодо захисту прав дітей; 



6 
 

 
висвітлення у засобах масової інформації питань соціально-правового 

захисту дітей, дотримання положень Конвенції ООН про права дитини. 
 
Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок: 
державного, обласного, міського бюджетів та інших джерел, що не 

суперечать чинному законодавству. 
 

Розділ V. Перелік завдань і заходів Програми  
та результативні показники 

 
Основними завданнями Програми є: 
забезпечення захисту прав дітей на охорону здоров'я;  
захист прав дітей на здобуття освіти; 
захист прав дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; 
посилення індивідуально-профілактичної роботи з батьками, виховання 

відповідального батьківства; 
раннє виявлення дітей, які залишились без батьківського піклування, 

надання преваги сімейним формам виховання дітей;   
розвиток творчого потенціалу дітей, організація їхнього естетичного та 

патріотичного виховання; 
забезпечення участі дітей у житті суспільства. 
 
Результативні показники: 
збільшення до 2016 року питомої ваги нормальних пологів та 

забезпечення народження не менш як 90 % дітей у закладах охорони 
здоров'я, що відповідає  статусу «Лікарня, доброзичлива до дитини»;   

забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів 
комп'ютерною технікою та програмним забезпеченням, охоплення освітою 
всіх дітей з особливими потребами, сприяння збільшенню кількості дітей, 
залучених до гурткової роботи; 

створення рівних умов для доступу кожної дитини до послуг закладів 
соціально-культурної сфери; оновлення на 20 % до 2016 року бібліотечного 
фонду дитячої та юнацької літератури і періодичних видань для дітей та 
підлітків у дитячих бібліотеках міста; 

динамічне збільшення кількості профілактичних рейдів з 125 до 140 і 
більше; 

зменшення кількості бездоглядних дітей на 20  % порівняно з                
2012 роком; 

сприяння діяльності  дитячим громадським організаціям та 
громадським організаціям, що працюють у напрямку підтримки сім’ ї. 
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                   Розділ VІ. Напрями реалізації та заходи Програми 

 
Напрями та заходи щодо реалізації Програми наведені у додатку. 

 
Розділ VII. Координація та контроль за ходом виконання Програми 

 
Координацію діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів 

місцевого самоврядування забезпечує служба у справах дітей виконавчого 
комітету Кіровоградської міської ради. 

Контроль за виконанням даної Програми здійснює заступник міського 
голови з питань діяльності виконавчих органів ради (за функціональним 
розподілом повноважень). 

Виконавці Програми інформують службу у справах дітей виконавчого 
комітету Кіровоградської міської ради про стан виконання заходів Програми 
щороку до 10 січня. 

 
 
 

Начальник служби у справах дітей 
виконавчого комітету Кіровоградської  
міської ради                          І. Сисак 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


