
 У К Р А Ї Н А 

Р І Ш Е Н Н Я 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

від „_17_” _травня_ 2012 року        № _390_ 

м. Кіровоград 
 
 
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  2012-2015 роки” 
 
 
     Керуючись ст. 27, 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” 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               
2012-2015 роки”, що додається. 

2.   Службі у справах дітей виконавчого комітету Кіровоградської міської 
ради забезпечити внесення даного проекту рішення на розгляд 
Кіровоградської міської ради. 

3.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради відповідно до 
функціональних повноважень. 
 
 
Міський голова                                                          О. Саінсус 
 
 
 
Сисак 24 99 82 



                                                                              ПОГОДЖЕНО 
 
                                                                              Рішення виконавчого комітету 
                                                                              Кіровоградської міської ради  
                                                                               „17” травня 2012 р. № 390                      
 
                                                                                        
            Проект 
 
 

УКРАЇНА 
 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від „___” _________ 20___ року                                                               №  ____  
      
Про затвердження Програми 
розвитку сімейних форм виховання 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, 
у м. Кіровограді на  2012-2015 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                   
2012-2015 роки, що додається. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
міської ради з питань освіти, науки, культури, фізичної культури і спорту та 
молодіжної політики (А. Орлов) та заступника міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради відповідно до функціональних 
повноважень. 
 
Міський голова         О.Саінсус 
 
Сисак 24 99 82 



                    ЗАТВЕРДЖЕНО 
 
                                                                                 Рішення Кіровоградської 
                                                                                 міської ради 
                                                                                 «___» _______ 2012 р. № ___  
 
                                                                               
 
 
  
 
                                 
  
 
                                                                        
 
                 
 
                                               
                   

Програма 
 

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

у м. Кіровограді на  2012-2015 року 
 

                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            Кіровоград – 2012 
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      ПАСПОРТ 
Програми розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування 
у м. Кіровограді на  2012-2015 року 

 
1. Програму затверджено 

 
Рішення Кіровоградської міської ради 
від „__” ___________ 2012 р. № ____ 

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, управління 
охорони здоров’я, відділ сім’ ї та 
молоді  Кіровоградської міської ради, 
управління праці та соціального 
захисту населення виконкому 
Кіровської та Ленінської районних у 
м. Кіровограді  рад        

5. Відповідальний координатор 
Програми 

Служба у справах дітей виконавчого 
комітету Кіровоградської міської ради 

6. Термін реалізації Програми 2012-2015 роки 
7. Джерела фінансування 

Програми 
Державний, обласний, міський 
бюджети 

8. Орієнтовні обсяги  
фінансування Програми 

У межах передбачених видатків 

9. 
 
 
 

Контроль за станом  
виконання Програми 

Заступник міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради 
відповідно до функціональних 
повноважень 

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



2 
 

І. Вступ 
 
     Програма розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених  батьківського  піклування, у  м. Кіровограді  на  2012-2015 роки 
(далі – Програма) розроблена відповідно до Конституції України, законів 
України „Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для 
дітей”, „Про соціальні послуги”, „Про охорону дитинства”, постанов 
Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 року № 226 „Про поліпшення 
виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення 
дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування” (зі змінами), від 
24 вересня 2008 року № 866  „Питання діяльності органів опіки та 
піклування, пов’язаної із захистом прав дитини” (зі змінами), від 08 жовтня 
2008 року № 905 „Про затвердження Порядку провадження діяльності з 
усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей”, 
Указу Президента України від 11 липня 2005 року № 1089 ”Про 
першочергові заходи щодо захисту прав дітей”, розпорядження голови 
Кіровоградської обласної державної адміністрації від 06 квітня 2012 року         
№ 176-р „Про схвалення обласної програми розвитку сімейних форм 
виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених  батьківського  піклування, на 
2012-2015 роки”.   
 

Розділ ІІ. Визначення проблеми 
 

     Одним із пріоритетних напрямків діяльності виконавчого комітету 
Кіровоградської міської ради є реалізація державної політики щодо 
охоплення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 
сімейними формами виховання – усиновлення, опіка/піклування, прийомні 
сім’ ї, дитячі будинки сімейного типу. 
     Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які 
перебувають на обліку в службі у справах дітей виконавчого комітету 
Кіровоградської міської ради, станом на 01.04.2012 р. становить 536 осіб. 
     Протягом двох останніх років в місті показник усиновлення громадянами 
України переважає над усиновленням іноземними громадянами, а саме: 
 2009 рік 2010 рік 2011 рік 
Усиновлення гр. України  32 44 59 
Усиновлення іноземними громадянами 40 30 26 
    

Оформлення опіки, піклування над дітьми, які залишилися поза 
сімейним вихованням, є найбільш традиційною формою сімейного виховання   
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Влаштування 
дитини в сім’ю родичів під їх  опіку/піклування дає можливість зберігати 
родинні стосунки. Станом   на   01 квітня 2012 року    під опікою/піклуванням 
виховується 290 дітей-сиріт та дітей, позбавлених  батьківського  піклування,  
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що складає 54 % від загальної кількості дітей даної категорії. 
     В місті широко застосовуються нові форми виховання дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, як прийомна сім’я та дитячий 
будинок сімейного типу. Спостерігається тенденція до збільшення кількості 
дітей, які виховуються у прийомних сім’ях. Так, станом на 01.04.2011 р. 
функціонувало 33 прийомні сім’ ї, в яких виховувалося 49 дітей-сиріт та 
дітей,    позбавлених   батьківського   піклування,  а  станом на 01.04.2012 р. – 
35 прийомних сімей, в яких виховується 52 дитини даної категорії. 
Функціонує один дитячий будинок сімейного типу, в якому виховується        
6 дітей. 
     У прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу виховується          
10 % дітей від загальної кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, які перебувають на первинному обліку у службі у 
справах дітей виконавчого комітету Кіровоградської міської ради. 
     Загальна кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, які охоплені сімейними формами виховання, становить 64 %. 
   

                                       ІІІ. Мета Програми 
    
     Мета цієї Програми – охоплення сімейними формами виховання якомога 
більшої кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 

 
IV. Обґрунтування 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, дитячому будинку сімейного типу; 
     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 засіданні колегії служби у справах дітей виконавчого 

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

 



4 
 

 Служба у справах дітей виконавчого              
комітету Кіровоградської міської ради, 
Кіровоградський міський центр соціальних 
служб для сім’ ї, дітей та молоді 
 
Перше півріччя 2012-2015 років 

 
2. Забезпечувати участь спеціалістів, які займаються питаннями 

запобігання соціального сирітства та розвитку сімейних форм виховання 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у навчаннях, 
семінарах, тренінгах   
 
 Служба у справах дітей виконавчого              

комітету Кіровоградської міської ради, 
Кіровоградський міський центр соціальних 
служб для сім’ ї, дітей та молоді 
 
2012-2015 роки 

 
3. Забезпечувати максимальне охоплення дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, сімейними формами виховання 
 
 Служба у справах дітей виконавчого комітету                                                     

Кіровоградської міської ради,  
Кіровоградський міський центр соціальних 
служб для сім’ ї, дітей та молоді  
 
 2012-2015 роки  

 
4. Забезпечувати якісний соціальний супровід сімей, які опинилися у 

складних життєвих обставинах, з метою недопущення вилучення дітей із цих 
сімей  
 
 Кіровоградський міський центр соціальних 

служб для сім’ ї, дітей та молоді  
 
 2012-2015 роки   

 
5. Забезпечувати надання адресної допомоги сім’ям, які мають дітей і 

опинилися в складних життєвих обставинах 
        
 Служба у справах дітей виконавчого комітету 

Кіровоградської міської ради,  
Кіровоградський міський центр соціальних 
служб для сім’ ї, дітей та молоді 
 
2012-2015 роки 
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      6. Забезпечувати своєчасність надання дітям, які втратили батьків, 
правового статусу дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського 
піклування, та введення інформації про них до Єдиної інформаційно-
аналітичної системи «Діти»   
 
 Служба у справах дітей виконавчого комітету 

Кіровоградської міської ради  
 
2012-2015 роки                                                  
 

     7. 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, управління 
охорони здоров’я Кіровоградської міської ради 
 
2012-2015 роки    

 
     8. Забезпечувати надання соціальних послуг батькам, позбавленим 
батьківських прав, спрямованих на повернення дітей на виховання до 
біологічних сімей 

 
 
 

Кіровоградський міський центр соціальних 
служб для сім’ ї, дітей та молоді 
 
2012-2015 роки                                                                        

 
      9. Забезпечувати функціонування комунального закладу «Дитячий 
будинок «Наш дім» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області  
 
 Відділ сім’ ї та молоді  

Кіровоградської міської ради 
                                                                                       
2012-2015 роки 

 
     10. Проводити постійне інформування громадськості про форми 
охоплення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 
сімейними формами виховання, підтримку, яку надає держава сім’ям, які 
взяли на виховання таку дитину  

 
 Служба у справах дітей виконавчого комітету 

Кіровоградської міської ради  
 
2012-2015 роки                                                  
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11. Здійснювати пошук та відбір потенційних кандидатів в опікуни, 
піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі 
                    
 Служба у справах дітей виконавчого комітету 

Кіровоградської міської ради,  
Кіровоградський міський центр соціальних 
служб для сім’ ї, дітей та молоді 
 

2012-2015 роки        
 

     12. Забезпечувати участь у навчаннях кандидатів в опікуни, 
піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі  

 

 Кіровоградський міський центр соціальних 
служб для сім’ ї, дітей та молоді,  
служба у справах дітей виконавчого комітету 
Кіровоградської міської ради 
 
2012-2015 роки 

 

13. Проводити роботу щодо пошуку біологічних родичів дітей, які 
втратили батьків, з метою влаштування їх в сім’ ї опікунів та піклувальників 

 
 Служба у справах дітей виконавчого комітету 

Кіровоградської міської ради 
 
2012-2015 роки 

 

14. Забезпечувати охоплення 70% посиротілих протягом кожного року 
дітей сімейними формами виховання 
 
 Служба у справах дітей виконавчого комітету 

Кіровоградської міської ради, 
відділ сім’ ї та молоді  
Кіровоградської міської ради                      
громадські організації, які діють в інтересах 
дітей (за згодою) 
 
2012-2015 роки 

 

15. Забезпечувати поступове охоплення сімейними формами виховання 
вихованців інтернатних закладів, дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування 
 

 Служба у справах дітей виконавчого комітету 
Кіровоградської міської ради, 
управління освіти Кіровоградської міської ради,  
відділ сім’ ї та молоді Кіровоградської міської 
ради                                                           
2012-2015 роки 
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16. Забезпечувати розширення мережі прийомних сімей та збільшення 
чисельності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які в 
них виховуються 

  
 Служба у справах дітей виконавчого комітету 

Кіровоградської міської ради    
                    
2012-2015 роки                                                                                 
 

 
     17. Забезпечувати стовідсоткове соціальне супроводження прийомних 
сімей та дитячого будинку сімейного типу, які функціонують на території 
міста 
 
 Кіровоградський міський центр соціальних 

служб для сім’ ї, дітей та молоді  
 
2012-2015 роки 

 
     18. 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, 
управління освіти Кіровоградської міської ради 
 
2012-2015 роки 

 
     19. Тримати на постійному контролі умови утримання та виховання дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у сім’ях 
опікунів/піклувальників, прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного 
типу 
                                                                           
 Служба у справах дітей виконавчого комітету 

Кіровоградської міської ради,    
Кіровоградський міський центр соціальних 
служб для сім’ ї, дітей та молоді  
 
2012-2015 роки 

  
     20. Забезпечувати розгляд на засіданнях комісії з питань захисту прав 
дитини питання ефективності функціонування прийомних сімей та дитячих 
будинків сімейного типу. Про результати розгляду інформувати службу у 
справах дітей  
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 Служба у справах дітей виконавчого комітету 
Кіровоградської міської ради  
 
Щороку до 15 березня протягом 2012-2015 років 

 
21. Тримати на постійному контролі умови утримання та виховання дітей 

у підпорядкованих інтернатних закладах міста 
 
 Управління освіти Кіровоградської міської ради 

 
2012-2015 роки 

 
22. Забезпечувати 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 

 
2012-2015 роки 

 
23. Забезпечувати своєчасність призначення державних соціальних 

допомог на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які 
виховуються в сім’ях опікунів/піклувальників, прийомних сім’ях, в дитячому 
будинку сімейного типу  
 
 Управління праці та соціального захисту 

населення виконкомів Кіровської та Ленінської 
районних у м. Кіровограді рад 
 
2012-2015 роки 

 
24. Забезпечувати оздоровлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, які виховуються в сім’ях опікунів, піклувальників, 
в прийомних сім’ях, дитячому будинку сімейного типу у стаціонарних 
оздоровчих закладах 
 
 Відділ сім’ ї та молоді Кіровоградської міської 

ради 
 
2012-2015 роки 

 
25. Забезпечувати виготовлення та розповсюдження друкованої продукції 

щодо популяризації різних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування  
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 Кіровоградський міський центр соціальних 
служб для сім’ ї, дітей та молоді, 
служба у справах дітей виконавчого комітету 
Кіровоградської міської ради 
 
2012-2015 роки 

 
 
                                                                   
VІ. Координація та контроль за ходом виконання Програми 

 
Виконання заходів Програми забезпечується керівниками виконавчих 

органів міської ради, які задіяні у її реалізації. 
Координацію діяльності даних органів у процесі виконання  Програми 

забезпечує служба у справах дітей виконавчого комітету Кіровоградської 
міської ради. 

Виконавці Програми інформують службу у справах дітей виконавчого 
комітету Кіровоградської міської ради про стан виконання заходів, 
визначених даною Програмою, щокварталу до 10 числа. 

Служба у справах дітей виконавчого комітету Кіровоградської міської 
ради узагальнює подану інформацію щокварталу до 15 числа та забезпечує 
інформування служби у справах дітей Кіровоградської обласної державної 
адміністрації. 

Контроль за виконанням Програми покладається на заступника міського 
голови з питань діяльності виконавчих органів ради відповідно до 
функціональних повноважень. 
 
 
 
Начальник служби у справах дітей                                                            І.Сисак 
виконавчого комітету Кіровоградської 
міської ради 
                            
                                
                        
 


