
 

У К Р А Ї Н А 

Р І Ш Е Н Н Я 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

від  «10»  березня 2016 року            №  151 

Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради "Про 
затвердження Програми розвитку  
сімейних форм виховання дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування, 
у м. Кіровограді на 2016 - 2018 роки" 
 
 Керуючись п. "б" ст. 27, п. "б" 32 Закону України "Про місцеве 
самоврядування в Україні". відповідно до законів України "Про охорону 
дитинства", "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального 
захисту дітей-сиріт та  дітей, позбавлених батьківського піклування", Указу 
Президента України від 16 грудня 2011 року № 1163 "Про питання щодо 
забезпечення реалізації прав дітей в Україні", розпорядження голови 
Кіровоградської обласної державної адміністрації від 02 лютого 2016 року № 
40-р "Про схвалення обласної програми розвитку сімейних форм виховання 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на 2016 - 2018 
роки" виконавчий комітет Кіровоградської міської ради 
 

В И Р І Ш И В: 
 

1. Погодити проект рішення Кіровоградської міської ради “Про  
затвердження    Програми   розвитку    сімейних  форм  виховання дітей-сиріт 
та дітей,    позбавлених    батьківського     піклування,   у    м. Кіровограді     
на 2016 - 2018 роки", що додається. 
 
 2. Службі у справах дітей забезпечити внесення даного проекту 
рішення на розгляд міської ради. 
 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 
міського голови  з питань діяльності виконавчих органів ради згідно з 
розподілом функціональних повноважень. 

 
Міський голова          А. Райкович 
 
 
Сисак 24 99 82 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 
КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
ТРЕТЯ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
від  10 червня 2016 року         № 307 
 

 
Про затвердження Програми 
розвитку сімейних форм виховання 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, 
у м. Кіровограді на 2016 - 2018 роки 
 
 Керуючись статтею 143  Конституції  України,  пунктом  22 статті 26 
Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Кіровоградська 
міська рада 
 
                                                   В И Р І Ш И Л А: 
 
 1. Затвердити Програму розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт 
та   дітей,   позбавлених   батьківського   піклування,   у   м.   Кіровограді    на 
2016 - 2018 роки, що додається. 
 2. Включити Програму розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт 
та дітей, позбавлених батьківського піклування, у м. Кіровограді на 2016 - 
2018 роки до складу Програми економічного і соціального розвитку міста 
Кіровограда на 2015 рік та основних напрямів на 2016 і 2017 роки. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію з питань освіти, науки, культури та туризму, фізичної культури і 
спорту та молодіжної політики та заступника міського голови  з питань 
діяльності виконавчих органів ради згідно з розподілом функціональних 
повноважень. 
 
 
Міський голова          А. Райкович 
 
Сисак 24 99 82 

    
 
 
 
 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
 
Рішення Кіровоградської 
міської ради 
10 червня  2016 року  № 307 

 
 
 
 

 
  

Програма 
 

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

у м. Кіровограді на 2016 - 2018 роки 
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ПАСПОРТ 
Програми розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, 
у м. Кіровограді на 2016 - 2018 роки 

1. Програму затверджено Рішенням 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. Виконавці Програми Служба у справах дітей виконавчого 
комітету Кіровоградської міської ради, 
Кіровоградський міський центр соціальних 
служб для сім'ї, дітей та молоді, управління 
освіти, відділ сім'ї та молоді, управління 
праці та соціального захисту населення 
виконавчих комітетів Кіровської та 
Ленінської районних у м. Кіровограді рад 

5. Учасники Програми Служба у справах дітей виконавчого 
комітету Кіровоградської міської ради, 
Кіровоградський міський центр соціальних 
служб для сім'ї, дітей та молоді, 
управління освіти, відділ сім'ї та молоді, 
управління праці та соціального захисту 
населення виконавчих комітетів Кіровської 
та Ленінської районних у м. Кіровограді 
рад 

6. Відповідальний 
координатор Програми 

Служба у справах дітей виконавчого 
комітету Кіровоградської міської ради 

7. Термін реалізації 
Програми 

2016 -2018 роки 

8. Орієнтовні обсяги  
фінансування Програми 

У межах передбачених видатків 

9. Джерела фінансування 
Програми 

Державний, обласний, міський бюджети 

10. Контроль за станом 
виконання Програми 

заступник міського голови  з питань 
діяльності виконавчих органів ради згідно з 
розподілом функціональних повноважень 

 
 
Відповідальний розробник Програми: 
Начальник служби у справах дітей 
виконавчого комітету Кіровоградської 
міської ради         І.Сисак 
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I. Вступ 
 

 Програма розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, у м. Кіровограді на 2016 - 2018 роки 
(далі – Програма) розроблена відповідно до законів України "Про органи і 
служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей", "Про охорону 
дитинства", "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального 
захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування", Указу 
Президента України від 16 грудня 2011 року № 1163 "Про питання щодо 
забезпечення реалізації прав дітей в Україні", розпорядження голови 
Кіровоградської  обласної  державної  адміністрації  від  02 лютого 2016 року 
№ 40-р "Про схвалення обласної програми розвитку сімейних форм 
виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на 
2016 - 2018 роки". 
 

ІІ. Визначення проблеми 
 

 Незважаючи на достатній рівень охоплення дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, сімейними формами виховання, 
залишається проблемним питання влаштування до родини дітей старшого 
віку та великих родинних груп. 
 Одним із пріоритетних напрямів діяльності виконавчих органів 
Кіровоградскої міської ради є реалізація державної політики щодо 
запобігання соціальному сирітству та влаштування дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, до сімейних форм виховання - 
усиновлення, опіка/піклування, прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного 
типу. 
 Важливим є питання запобігання соціальному сирітству, визначення 
підстав його виникнення та вжиття заходів на їх усунення, з метою 
залишення проживання дитини у біологічній родині. 
 

ІІІ. Мета Програми 
 

Мета цієї Програми - охоплення сімейними формами виховання 
якомога більшої кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, та запобігання соціальному сирітству. 

 
ІV. Обгрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми 

 
Програму планується реалізувати шляхом: 
реалізації права дітей на сімейне виховання, насамперед біологічними 

батьками або в сім'ях усиновлювачів, опікунів/піклувальників, прийомних 
сім'ях, дитячих будинках сімейного типу; 
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пропагування національної культури та духовної спадщини, 
національно-патріотичного виховання дітей, проведення роботи з раннього 
виявлення та підтримки сімей, які опинилися у складних життєвих 
обставинах; 

активізації діяльності територіальних громад щодо пошуку опікунів, 
піклувальників, потенційних батьків, батьків-вихователів; 

поширення соціальної реклами та широкого висвітлення у засобах 
масової інформації питань розвитку різних форм сімейного виховання дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 

 
V. Заходи та напрямки реалізації Програми 

 
1. Розглядати на засіданнях колегії служби у справах дітей виконавчого 

комітету Кіровоградської міської ради питання розвитку сімейних форм 
виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 

       
     Служба у справах дітей виконавчого 
     комітету Кіровоградської міської ради, 

      Кіровоградський міський центр 
       соціальних служб для 
       сім'ї, дітей та молоді 
 
      2016-2018 роки 
 
 2. Забезпечити взаємодію суб'єктів соціальної роботи із сім'ями, дітьми 
та молоддю щодо своєчасного виявлення сімей з дітьми, які опинилися у 
складних життєвих обставинах, та сімей, у яких існує ризик порушення прав 
дітей 
 

     Служба у справах дітей виконавчого 
     комітету Кіровоградської міської ради, 

      Кіровоградський міський центр 
       соціальних служб для 
       сім'ї, дітей та молоді 
 
      2016-2018 роки 
 
 3. Забезпечити надання соціальних послуг батькам, позбавленим 
батьківських прав або у яких дітей відібрано без позбавлення батьківських 
прав, спрямованих на повернення дітей на виховання до біологічних сімей 
 
      Кіровоградський міський центр 
       соціальних служб для сім'ї, дітей 
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       та молоді 
 
      2016-2018 роки 
 
 4. Забезпечити проведення виховних заходів у загальноосвітніх 
навчальних закладах міста для старшокласників щодо формування культури 
сімейних стосунків, безпечного материнства та відповідального батьківства 
 
      Управління освіти Кіровоградської 
      міської ради 
 
       2016-2018 роки 
 
 5. Забезпечити підтримку функціонування Єдиної інформаційно-
аналітичної системи "Діти"  
 

     Служба у справах дітей виконавчого 
      комітету Кіровоградської міської ради 

 
     2016-2018 роки 
 
6. Забезпечити своєчасність надання дітям, які втратили батьків, 

правового статусу та введеня інформації про них до Єдиної інформаційно-
аналітичної системи "Діти"  

 
     Служба у справах дітей виконавчого 

      комітету Кіровоградської міської ради 
 
     2016-2018 роки 
 
7. Проводити постійне інформування громадськості про форми 

влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та 
про підтримку, яку надає держава сім'ям, які взяли на виховання таку дитину 

 
     Служба у справах дітей виконавчого 
     комітету Кіровоградської міської ради, 

      Кіровоградський міський центр 
       соціальних служб для 
       сім'ї, дітей та молоді 
 
      2016-2018 роки 

8. Здійснювати пошук та відбір потенційних кандидатів в 
опікуни/піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі 



5 
 
      Кіровоградський міський центр 
       соціальних служб для 
       сім'ї, дітей та молоді, 

     служба у справах дітей виконавчого 
      комітету Кіровоградської міської ради 
      
      2016-2018 роки 
 
 9.   Проводити  роботу  щодо пошуку біологічних родичів дітей, які 
втратили батьків, з метою влаштування їх в сім'ї опікунів/піклувальників 
 

     Служба у справах дітей виконавчого 
     комітету Кіровоградської міської ради, 

       
      2016-2018 роки 
 
 10. Забезпечувати діяльність консультативних пунктів центрів 
соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді при пологових будинках з метою 
зменшення кількості відмов від новонароджених дітей  
 
      Кіровоградський міський центр 
       соціальних служб для 
       сім'ї, дітей та молоді 
 
      2016-2018 роки 
 
 11. Забезпечувати функціонування комунального закладу "Дитячий 
будинок "Наш дім" Кіровоградської міської ради Кіровоградської області 
 
      Відділ сім'ї та молоді Кіровоградської 
      міської ради 
 
      2016-2018 роки 
 
 12. Забезпечувати стовідсоткове соціальне супроводження прийомних 
сімей та дитячих будинків сімейного типу, які функціонують на території 
міста  
 
      Кіровоградський міський центр 
       соціальних служб для 
       сім'ї, дітей та молоді 
 
      2016-2018 роки 
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 13. Здійснювати влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, в інтернатні заклади у виключних випадках, коли 
немає можливості влаштувати дитину в сім'ю 
 

     Служба у справах дітей виконавчого 
     комітету Кіровоградської міської ради, 

       
      2016-2018 роки 
 
 14. Забезпечувати розгляд на засіданнях комісії з питань захисту прав 
дитини питання ефективності функціонування прийомних сімей та дитячих 
будинків сімейного типу 
 

     Служба у справах дітей виконавчого 
     комітету Кіровоградської міської ради, 

      Кіровоградський міський центр 
       соціальних служб для 
       сім'ї, дітей та молоді 
 
      2016-2018 роки 
 
 15. Тримати на постійному контролі умови утримання та вихованння 
дітей у підпорядкованих закладах міста 
 
      Управління освіти Кіровоградської 

 міської ради 
 
      2016-2018 роки 
 
 16. Забезпечувати своєчасність призначення та виплати державних 
соціальних допомог на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, які виховуються в сім'ях опікунів/піклувальників, прийомних 
сім'ях, дитячих будинках сімейного типу 
 
      Управління соціального захисту  

населення виконавчих комітетів 
Кіровської та Ленінської районних у  
м. Кіровограді рад 

 
      2016-2018 роки 
 
 17. Забезпечувати оздоровлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування  
      Відділ сім'ї та молоді Кіровоградської 



7 
 

      міської ради, 
      управління освіти Кіровоградської міської 
      ради 
 
      2016-2018 роки 
 
 18. Здійснювати контроль за цільовим використанням коштів, які 
отримують усиновлювачі після усиновлення дитини 
 

     Служба у справах дітей виконавчого 
      комітету Кіровоградської міської ради 
 
      2016-2018 роки 
 
 19. Забезпечувати якісний соціальний супровід сімей, які опинилися у 
складних життєвих обставинах, з метою недопущення вилучення дітей із 
сімей 
 
      Кіровоградський міський центр 
       соціальних служб для 
       сім'ї, дітей та молоді 
 
      2016-2018 роки 
 
 20. Забезпечувати надання адресної допомоги сім'ям, які мають дітей і 
опинилися в складних життєвих обставинах 
 
      Кіровоградський міський центр 
       соціальних служб для 
       сім'ї, дітей та молоді 
 
      2016-2018 роки 
  
 21. Забезпечувати охоплення сімейними формами виховання 
вихованців інтернатних закладів міста, комунального закладу "Дитячий 
будинок "Наш дім" Кіровоградської міської ради Кіровоградської області 
 
      Управління освіти  

Кіровоградської міської ради, 
відділ сім'ї та молоді Кіровоградської 

      міської ради, 
     служба у справах дітей виконавчого 

      комітету Кіровоградської міської ради 
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      2016-2018 роки 
  
 22. Забезпечити виготовлення та розповсюдження друкованої продукції 
щодо популяризації різних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування 
 

     Служба у справах дітей виконавчого 
     комітету Кіровоградської міської ради, 

      Кіровоградський міський центр 
       соціальних служб для 
       сім'ї, дітей та молоді 
 
      2016-2018 роки 
 

VІ. Ресурсне забезпечення 
 

 Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів державного, 
обласного та міського бюджетів. 
 Обсяги фінансування Програми у межах відповідних бюджетних 
призначень. 
  

VІІ. Кількісні та якісні критерії ефективності виконання Програми 
 

 Зменшення кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, які перебувають в інтернатних закладах, охоплення сімейними 
формами виховання більшої кількості дітей, які втратили батьків, зменшення 
кількості відмов від новонароджених дітей в місті. 
 

VІІI. Контроль за виконанням 
 

 Контроль за виконанням Програми покладено на заступника міського 
голови з питань діяльності виконавчих органів ради згідно з розподілом 
функціональних повноважень. 
 
 
Начальник служби у справах дітей               І.Сисак 
 


