
ПРОЄКТ № 1403 

 
 

КРОПИВНИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

 

СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від «______» ______________2022 року      № ______ 

 

Про затвердження Міської програми 

соціально-правового захисту дітей, 

профілактики правопорушень у   

дитячому середовищі та популяризації 

сімейних форм виховання на 2023-2025 роки 

 

Керуючись  статтями 140, 144  Конституції України, пунктом 22            

статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 4 

Закону України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи 

для дітей», Кропивницька міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Затвердити Міську програму соціально-правового захисту дітей, 

профілактики правопорушень у дитячому середовищі та популяризації 

сімейних форм виховання на 2023-2025 роки, що додається. 

 

2. Включити Міську програму соціально-правового захисту дітей, 

профілактики правопорушень у дитячому середовищі та популяризації 

сімейних форм виховання на 2023-2025  роки до складу Програми 

економічного і соціального розвитку міста Кропивницького на 2021 рік та 

основних напрямів розвитку на 2022 і 2023 роки. 

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні 

комісії міської ради з питань охорони здоров'я, освіти, соціальної політики, 

культури та спорту, з питань бюджету та податкової політики, заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради  

С.Колодяжного. 

 

 

 

Секретар міської ради       Олег КОЛЮКА 

 
Тетяна Тимоховська 35 83 33 

  



 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО  

 

Рішення  Кропивницької міської ради 

«___» _________ 20___ року  №____ 
 

 

 

 

 

 

МІСЬКА  ПРОГРАМА 

соціально-правового захисту дітей, 

профілактики правопорушень у дитячому середовищі 

та популяризації сімейних форм виховання 

на 2023-2025 роки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кропивницький – 2022 
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І. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ  
 

1.  Програма затверджена: 
рішенням міської ради 
від «__» _______ року №___  

 

2.  Проєкт Програми погоджено 
рішенням виконавчого 
комітету міської ради  
від «__»______року №___ 

 

3.  Ініціатор розроблення 
Програми 

Управління з питань захисту прав дітей 
Кропивницької міської ради 

4.  Розробник Програми Управління з питань захисту прав дітей 
Кропивницької міської ради 

5.  Відповідальний виконавець 
Програми 

Управління з питань захисту прав дітей 
Кропивницької міської ради 

6.  Учасники Програми Кропивницьке районне управління  
поліції Головного управління 
Національної поліції в Кіровоградській 
області 
Кропивницький міський центр 
соціальних служб  
Управління освіти Кропивницької 
міської ради 
Управління охорони здоров’я 
Кропивницької міської ради  

7.  Термін реалізації Програми 2023-2025  роки 
8.  Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 
реалізації Програми, усього за 
кошти місцевого бюджету 

2023 рік – 187,5 тис.грн 
2024 рік – 216,6 тис.грн 
2025 рік – 249,4 тис. грн 

9.  Керівник Програми Управління з питань захисту прав дітей 
Кропивницької міської ради 

 
ІІ. ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ 

 

Міська програма соціально-правового захисту дітей, профілактики 

правопорушень у дитячому середовищі та популяризації сімейних форм 

виховання на 2023-2025 роки (далі – Програма) розроблена відповідно до 

Конституції України,  Сімейного та Цивільного кодексів України, Кодексу 

України про адміністративні правопорушення, 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», «Про 

запобігання та протидію домашньому насильству», «Про місцеве 

самоврядування в Україні», постанов Кабінету  Міністрів  України                      

від 01 червня 2020 року № 585  «Про забезпечення соціального захисту дітей,  
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які перебувають у складних життєвих обставинах», 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», наказу Міністерства соціальної політики України             

від 28 грудня 2015 року № 1256 «Про ведення банку даних про дітей-сиріт, 

дітей, позбавлених батьківського піклування, і сім’ї потенційних 

усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-

вихователів». 

 

IIІ. АНАЛІЗ СИТУАЦІЇ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ, НА 

РОЗВ'ЯЗАННЯ ЯКОЇ СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА 

 

Соціальний та правовий захист дітей є актуальною проблемою 

сьогодення. Нагальними є проблеми дитячої бездоглядності, усунення 

причин та умов, що можуть призвести до скоєння дітьми протиправних дій, 

забезпечення зниження рівня дитячої злочинності, запобігання соціальному 

сирітству, виявлення на ранній стадії сімей, в яких батьки неналежним чином 

виконують обов’язки щодо утримання та виховання дітей, у яких діти 

потерпають від домашнього насильства, забезпечення захисту прав дітей, які 

виховуються в таких сім’ях, застосування ефективних форм роботи з дітьми, 

які перебувають в складних життєвих обставинах, забезпечення активної  

участі всіх суб’єктів роботи з дітьми та сім’ями у реалізації права кожної 

дитини на сімейне виховання, створенні умов для всебічного розвитку та 

виховання дітей, їх соціально-правового захисту. 

На обліку Управління з питань захисту прав дітей Кропивницької 

міської ради (далі – Управління) знаходиться 127 дітей, які перебувають у 

складних життєвих обставинах, у зв’язку з тим, що батьки неналежним 

чином виконують батьківські обов’язки щодо навчання, виховання, 

утримання дітей. З метою перевірки умов утримання та виховання дітей, які 

перебувають у складних життєвих обставинах, протягом 10 місяців 2022 року 

проведено 70 профілактичних рейдів, під час яких з батьками проведено 

профілактично-роз’яснювальну роботу. До органів внутрішніх справ  

направлено 23 клопотання про притягнення батьків до адміністративної 

відповідальності за неналежне виконання батьківських обов'язків. До судів 

міста направлено 16 позовів щодо позбавлення батьківських прав та 

відібрання дітей від батьків без позбавлення батьківських прав. 

Протягом 2022 року Управлінням взято участь у 232 судових 

засіданнях з питань захисту прав та законних інтересів дітей. 

Залишається гострою проблема соціального сирітства, коли при живих 

батьках діти залишаються без  батьківського піклування. Протягом 2022 року  
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в закладах охорони здоров’я, розташованих та території міста, батьками 

залишено 8 немовлят.  

Протягом року здійснювалась робота  з 6 неповнолітніми, які скоїли 

кримінальні правопорушення. Під час  спільних профілактичних рейдів 

з’ясовувались причини та умови, які призвели до скоєння дітьми 

правопорушень, проводилась робота з метою недопущення повторного їх  

скоєння.  

Протягом 2022 року Управлінням виявлено 36 дітей, які залишились 

без батьківського  піклування. До сімейних форм виховання влаштовано               

29 дітей. 

На первинному обліку Управління перебуває 374 дитини-сироти та 

дитини, позбавлені батьківського піклування.  З них до сімейних форм 

виховання влаштовано 366 дітей, що складає 89,8 % від загальної кількості 

дітей.  

На території міста Кропивницького проживає 161 сім’я усиновлювачів, 

у яких виховується 170 дітей. 

У місті проживає 277 дітей, які виховуються в сім’ях опікунів, 

піклувальників, функціонує 27 прийомних сімей, в яких виховується                      

38 дітей, та 4 дитячих будинки сімейного типу, в яких виховується 36 дітей. 

Питання розвитку сімейних форм виховання, подолання дитячої 

безпритульності і бездоглядності, профілактики негативних явищ у дитячому 

середовищі є одним із завдань соціально-економічного  розвитку                             

міста Кропивницького. 

 

ІV. МЕТА  ПРОГРАМИ 
 

Враховуючи весь комплекс завдань, визначених чинним 

законодавством України з питань захисту прав, свобод та законних інтересів 

дітей, Програма має на меті об'єднати в єдину систему зусилля місцевих 

органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадськості 

щодо соціального та правового захисту дітей, запобігання дитячій 

бездоглядності, вчиненню дітьми правопорушень, розвитку сімейних форм 

виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування. 

 

V. НАПРЯМИ, ЗАВДАННЯ ТА ЗАХОДИ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ 

ПРОГРАМИ 
 

Основними завданнями реалізації Програми є:  

1. Соціально-правовий захист дітей, які перебувають у складних 

життєвих обставинах та знаходяться на обліку управління з питань захисту 

прав дітей Кропивницької міської ради (далі – Управління). 

2. Своєчасне виявлення дітей, які залишились без батьківського 

піклування, та здійснення заходів їх соціального та правового захисту.  

3. Забезпечення стовідсоткового надання юридичного статусу 

дітям, які залишились без піклування батьків. 
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4. Розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, влаштування до них дітей.  

5. Забезпечення пріоритету національного усиновлення дітей-сиріт, 

дітей, позбавлених батьківського піклування.  

6. Здійснення заходів щодо профілактики правопорушень серед 

дітей. 

7. Залучення до співпраці громадських та благодійних організацій, 

діяльність яких спрямована на соціальний захист дітей.   

Перелік заходів щодо реалізації Програми визначено в додатку 1. 

 

VI.ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ 
 

Основними результативними показниками  реалізації Програми є: 

забезпечення оптимального функціонування цілісної системи щодо 

соціального та правового захисту дітей,  запобігання соціальному сирітству, 

дитячій бездоглядності та безпритульності; 

формування у громадян міста пріоритету сімейних цінностей та 

відповідального батьківства; 

розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, створення умов для реалізації права кожної дитини 

на виховання у сім’ї; 

зменшення кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, які виховуються у закладах інституційного догляду та виховання; 

збільшення відсотку влаштування дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування до сімейних форм виховання; 

забезпечення співпраці з громадськими та благодійними організаціями, 

що працюють в інтересах дітей; 

зменшення проценту скоєння правопорушень неповнолітніми 

мешканцями м. Кропивницького. 

 

VII. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ 
 

Фінансування Програми здійснюється за  рахунок коштів міського 

бюджету.  

 

Фінансовий ресурс, який 

пропонується залучити на 

виконання Програми, а саме: 

Загальний 

обсяг 

фінансування, 

тис. грн 

у тому числі: 

2022  

рік 

2023 

рік 

2024  

рік 

Фінансування заходів 

Програми * 

653,5 187,5 216,6 249,4 

 

*Обсяг фінансування заходів щодо реалізації Програми визначено в            

додатку 2. 



6 

 

VIІI. КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ 

ПРОГРАМИ 

 

Координацію і контроль за виконанням Програми, цільовим та 

ефективним використанням коштів здійснює головний розпорядник            

коштів – Управління. 

Управління здійснює обґрунтовану оцінку результатів виконання 

Програми та у разі потреби розробляє пропозиції щодо доцільності 

продовження тих чи інших заходів, включення додаткових заходів і завдань, 

уточнення показників, обсягів та джерел фінансування, переліку виконавців, 

термінів виконання Програми й окремих заходів і завдань. 

 

 

 

Начальник управління 

з питань захисту прав дітей         Тетяна ТИМОХОВСЬКА 



 
 

 

 

 

Заходи щодо реалізації Міської програми соціально-правового захисту дітей, профілактики правопорушень у 

дитячому середовищі та популяризації сімейних форм виховання на 2023-2025 роки 

№ 

з/ п 
 

Назва заходу 
 

Виконавці 

Термін 

виконан

ня  

заходу 

Джерела 

фінансува

ння 

Орієнтов

ні обсяги 

фінансув

ання         тис. 

грн. 

У тому числі: Результат 

 

2022 

рік 

 

2023 

рік 

 

20

24 

рік 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.  Виявлення дітей, 

які перебувають у 

складних життєвих 

обставинах, дітей, 

які залишились без 

батьківського 

піклування 

Сектор соціального та 

правового захисту дітей, 

сектор опіки, піклування та 

усиновлення  

служби у справах дітей 

управління з питань 

захисту прав дітей 

Кропивницької міської 

ради  

Кропивницьке районне 

управління  поліції 

Головного управління 

Національної поліції в 

Кіровоградській області 

Кропивницький міський 

центр соціальних служб  

Управління освіти 

Кропивницької міської ради 

Управління охорони 

здоров’я Кропивницької 

міської ради 

Протягом 

2023-2025  

років 

Не потребує 

фінансування 

- - - -  Здійснення 

соціального та 

правового 

захисту дітей, 

недопущення 

порушення їх 

прав та інтересів 

 

Додаток 1 

до Міської програми соціально-правового захисту 

дітей, профілактики правопорушень у дитячому 

середовищі та популяризації сімейних форм 

виховання на 2023-2025 роки 



   2       

          

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.  Ведення обліку 

дітей, які 

перебувають у 

складних життєвих 

обставинах, дітей, 

які залишились без 

батьківського 

піклування, дітей-

сиріт, дітей, 

позбавлених 

батьківського 

піклування 

Сектор соціального та 

правового захисту дітей, 

сектор опіки, піклування 

та усиновлення  

служби у справах дітей 

управління з питань 

захисту прав дітей 

Кропивницької міської 

ради  

Протягом 

2023-2025  

років 

Не потребує 
фінансування 

- - - - Забезпечення 

ведення 

обліку дітей 

3.  Ведення банку 
даних про дітей-
сиріт, дітей, 
позбавлених 
батьківського 
піклування,  дітей, 
які перебувають у 
складних життєвих 
обставинах, сім’ї 
потенційних 
усиновлювачів, 
опікунів, 
піклувальників, 
прийомних батьків, 
батьків-вихователів 
та електронного 
банку даних про 
дітей, які 
перебувають у 
складних життєвих 
обставинах 

Сектор соціального та 

правового захисту дітей, 

сектор опіки, піклування 

та усиновлення  

служби у справах дітей 

управління з питань 

захисту прав дітей 

Кропивницької міської 

ради  

Протягом 

2023-2025  

років 

Не потребує 
фінансування 

- - - - Забезпечення 

функціонування 

ЄІАС «Діти», 

своєчасного 

внесення до 

банку даних 

відповідної 

інформації    
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4.  Здійснення  заходів 

щодо реєстрації 

народження 

покинутих та 

знайдених дітей 

Сектор опіки, піклування 
та усиновлення  
служби у справах дітей 
управління з питань 
захисту прав дітей 
Кропивницької міської 
ради 

Протягом 

2023-2025  

років 

Не потребує 

фінансування 

- - - - Забезпечення 

реєстрації 

народження 

дітей в 

органах 

РАЦС 

5.  Здійснення заходів 
щодо надання 
статусу дитини-
сироти, дитини, 
позбавленої 
батьківського 
піклування 
 

Сектор опіки, піклування 
та усиновлення  
служби у справах дітей 
управління з питань 
захисту прав дітей 
Кропивницької міської 
ради 

Протягом 

2023-2025  

років 

Не потребує 
фінансування 

- - - - Забезпечення 

своєчасного 

стовідсоткового 

надання дітям 

відповідного 

статусу 

6.  Вжиття заходів 
щодо влаштування 
дітей, які 
потребують 
соціального захисту 

Сектор соціального та 
правового захисту дітей, 
сектор опіки, піклування 
та усиновлення  
служби у справах дітей 
управління з питань 
захисту прав дітей 
Кропивницької міської 
ради 

Протягом 

2023-2025  

років 

Не потребує 

фінансування 

- - - - Забезпечення 

влаштування 

дітей до 

сімейних 

форм 

виховання 

7.  Надання 
консультацій 
громадянам при 
вирішенні ними 
питань щодо 
позбавлення 
батьківських прав, 
визначення місця 
проживання дитини, 

Сектор соціального та 
правового захисту дітей 
управління з питань 
захисту прав дітей 
Кропивницької міської 
ради 

Протягом 

2023-2025  

років 

Не потребує 
фінансування 

- - - - Забезпечення 

професійного 

надання 

мешканцям міста 

консультативної 

допомоги щодо 

захисту  
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  участі у вихованні 
дитини того з 
батьків,  
що проживає 
окремо від неї, 
захисту житлових 
прав дітей, надання 
висновку про 
підтвердження 
місця проживання 
дитини під час 
вирішення питання 
її тимчасового 
виїзду за межі 
України 

       прав дітей 

8.  Вжиття 
профілактичних 
заходів до батьків, 
які неналежним 
чином виконують 
батьківські 
обов’язки 

Сектор соціального та 
правового захисту дітей 
управління з питань 
захисту прав дітей 
Кропивницької міської 
ради 

Протягом 
2023-2025  
років 

Не потребує 
фінансування 

- - - - Підвищення рівня 
виховного 
потенціалу у 
батьків, їх 
ставлення до 
виконання 
батьківських 
обов’язків 

9.  Здійснення 
підготовки 
матеріалів для 
звернення їх до суду 
з питань щодо 
позбавлення 
батьківських прав, 
відібрання дітей від 
батьків без 
позбавлення їх 
батьківських прав 

Сектор соціального та 
правового захисту дітей 
управління з питань 
захисту прав дітей 
Кропивницької міської 
ради 

Протягом 
2023-2025  
років 

Не потребує 
фінансування 

- - - - Своєчасне 

здійснення 

захисту прав 

дітей у 

судовому 

порядку 
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10.  Здійснення  заходів 
щодо негайного 
відібрання дітей у 
батьків при 
безпосередній 
загрозі життю та 
здоров’ю дітей 

Сектор соціального та 
правового захисту дітей 
управління з питань 
захисту прав дітей 
Кропивницької міської 
ради 

Кропивницьке районне 

управління  поліції 

Головного управління 

Національної поліції в 

Кіровоградській області 

Кропивницький міський 

центр соціальних служб  

Управління освіти 

Кропивницької міської ради 
Управління охорони 
здоров’я Кропивницької 
міської ради 

Протягом 
2023-2025  
років 

Не потребує 
фінансування 

- - - - Забезпечення 
термінового 
реагування 
на 
повідомлення 
щодо загрози 
життю та 
здоров’ю 
дітей 

11.  Здійснення 
перевірки 
додержання вимог 
чинного 
законодавства про 
працю 
неповнолітніх 

Сектор соціального та 
правового захисту дітей 
управління з питань 
захисту прав дітей 
Кропивницької міської 
ради 

Протягом 
2023-2025  
років 

Не потребує 
фінансування 

- - - - Недопущення 

порушення 

законних прав 

та інтересів 

дітей 

12.  Проведення акції 
«Готуємо дітей до 
школи» з нагоди 
Дня знань для  
дітей, які 
перебувають у 
складних життєвих 
обставинах 
 

Сектор соціального та 
правового захисту дітей 
управління з питань 
захисту прав дітей 
Кропивницької міської 
ради 

Протягом 
2023-2025  
років 

Міський 

бюджет 

104,2 30,00 34,5 39,7 Забезпечення 

підтримки 

дітей, які 

перебувають 

в складних 

життєвих 

обставинах 
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13.  Ведення обліку 

дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених 

батьківського 

піклування, які 

підлягають 

усиновленню, 

виховуються в 

сім’ях опікунів/ 

піклувальників, 

прийомних сім’ях, 

дитячих будинках 

сімейного типу 

 

Сектор опіки, піклування 

та усиновлення  

служби у справах дітей 

управління з питань 

захисту прав дітей 

Кропивницької міської 

ради 

Протягом 

2023-2025  

років 

Не потребує 

фінансування 

- - - - Забезпечення 

ведення 

статистичних 

даних щодо 

дітей 

14.  Надання 
громадянам 
консультативної 
допомоги при 
вирішенні питань 
щодо встановлення 
опіки, піклування, 
утворення 
прийомних сімей, 
дитячих будинків 
сімейного типу, 
усиновлення 
 
 

Сектор опіки, піклування 

та усиновлення  

служби у справах дітей 

управління з питань 

захисту прав дітей 

Кропивницької міської 

ради 

Протягом 

2023-2025  

років 

Не потребує 

фінансування 

- - - - Забезпечення 

професійного 

надання 

мешканцям міста 

консультативної 

допомоги з 

питань сімейних 

форм виховання 

15.  Забезпечення 

підготовки 

документів з питань 

усиновлення, опіки,  

Сектор опіки, піклування 

та усиновлення  

служби у справах дітей 

управління з питань  

Протягом 

2023-2025  

років 

Не потребує 
фінансування 

- - - - Забезпечення 

влаштування 

дітей до 

сімейних  
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 піклування, 
створення 
прийомних сімей, 
дитячих будинків 
сімейного типу, 
влаштування до них 
дітей 

захисту прав дітей 

Кропивницької міської 

ради 

      форм 

виховання 

16.  Участь у процесах 
встановлення 
контакту 
(знайомства з 
дітьми), вибуття 
дітей із закладів для 
дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених 
батьківського 
піклування 

Сектор опіки, піклування 

та усиновлення  

служби у справах дітей 

управління з питань 

захисту прав дітей 

Кропивницької міської 

ради 

Протягом 

2023-2025  

років 

Не потребує 
фінансування 

- - - - Забезпечення 

влаштування 

дітей до 

сімейних 

форм 

виховання 

17.  Влаштування дітей-

сиріт, дітей, 

позбавлених 

батьківського 

піклування, в сім'ї 

усиновлювачів, 

опікунів/піклувальн

иків 

Сектор опіки, піклування 

та усиновлення  

служби у справах дітей 

управління з питань 

захисту прав дітей 

Кропивницької міської 

ради 

Протягом 

2023-2025  

років 

Не потребує 
фінансування 

- - - - Забезпечення 

влаштування 

дітей до 

сімейних 

форм 

виховання 

18.  Проведення роботи 

щодо популяризації 

сімейних форм 

виховання  дітей-

сиріт, дітей, 

позбавлених 

батьківського 

піклування   

Сектор опіки, піклування 

та усиновлення  

служби у справах дітей 

управління з питань 

захисту прав дітей 

Кропивницької міської 

ради 

Протягом 

2023-2025  

років 

Не потребує 
фінансування 

- - - - Забезпечення 

розвитку 

системи 

сімейних 

форм 

виховання  
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19.  Здійснення 

контролю за станом 

утримання та 

виховання дітей в 

закладах для дітей-

сиріт, дітей, 

позбавлених 

батьківського 

піклування  

 

Сектор опіки, піклування 

та усиновлення  

служби у справах дітей 

управління з питань 

захисту прав дітей 

Кропивницької міської 

ради 

Протягом 

2023-2025  

років 

Не потребує 

фінансування 

- - - - Забезпечення 

захисту прав 

та інтересів 

дітей  

20.  Здійснення захисту 

майнових та 

житлових прав 

дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених 

батьківського 

піклування 

Сектор опіки, піклування 

та усиновлення  

служби у справах дітей 

управління з питань 

захисту прав дітей 

Кропивницької міської 

ради 

Протягом 

2023-2025  

років 

Не потребує 

фінансування 

- - - - Забезпечення 

захисту 

житлових та 

майнових 

прав дітей 

21.  Надання методичної 

та консультативної 

допомоги опікунам, 

піклувальникам, 

прийомним 

батькам, батькам-

вихователям з 

питання виховання, 

навчання  та 

організації 

відпочинку дітей   

Сектор опіки, піклування 

та усиновлення  

служби у справах дітей 

управління з питань 

захисту прав дітей 

Кропивницької міської 

ради 

Протягом 

2023-2025  

років 

Не потребує 

фінансування 

- - - - Забезпечення 

підтримки 

опікунів, 

піклувальників, 

прийомних 

батьків, батьків-

вихователів 

22.  Забезпечення дітей-

сиріт, дітей, 

позбавлених 

батьківського  

Сектор опіки, піклування 

та усиновлення  

служби у справах дітей 

управління з питань  

Протягом 

2023-2025  

років 

Міський 

бюджет 

13,9 4,00 4,6 5,3 Забезпечення 

підтримки 

дітей-сиріт, 

дітей,  
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 піклування, 

бланками Єдиних 

квитків 

захисту прав дітей 

Кропивницької міської 

ради 

      позбавлених 

батьківського 

піклування 

23.  Проведення   

профілактичних 

рейдів з метою 

виявлення дітей, які 

перебувають у 

складних життєвих 

обставинах, та 

дітей, які 

залишились без 

батьківського 

піклування, 

обстеження умов 

утримання та 

виховання дітей, які 

перебувають у 

складних життєвих 

обставинах, 

проведення з 

батьками дітей 

відповідної 

профілактично-

роз’яснювальної 

роботи, 

здійснення 

контролю за станом 

утримання та 

виховання дітей, які 

влаштовані в сім’ї  

Сектор соціального та 

правового захисту дітей, 

сектор опіки, піклування 

та усиновлення  

служби у справах дітей 

управління з питань 

захисту прав дітей 

Кропивницької міської 

ради 

Кропивницьке районне        

управління  поліції 

Головного управління 

Національної поліції в 

Кіровоградській області 

Кропивницький міський           

центр соціальних служб 

Протягом 

2023-2025  

років 

Міський 

бюджет 

175,00 50,00 58,00 67,00 Забезпечення 

контролю за 

станом 

утримання та 

виховання 

дітей в сім’ях 
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 опікунів, 

піклувальників, 

прийомні сім’ї, 

дитячі будинки 

сімейного типу, 

здійснення нагляду 

за умовами 

проживання та  

виховання 

усиновлених дітей, 

які проживають у                                     

м. Кропивницькому 

        

24.  Проведення бесід на 

правову тематику з 

дітьми та батьками 

в навчальних 

закладах 

 

Сектор соціального та 

правового захисту дітей 

управління з питань 

захисту прав дітей 

Кропивницької міської 

ради 

 

Протягом 

2023-2025  

років 

Не потребує 
фінансування 

- - - - Підвищення 

рівня 

правової 

обізнаності у 

дітей та 

батьків 

25.  Здійснення 

індивідуально-

профілактичної 

роботи з дітьми та 

їх батьками 

Сектор соціального та 

правового захисту дітей 

управління з питань 

захисту прав дітей 

Кропивницької міської 

ради 

Протягом 

2023-2025  

років 

Не потребує 
фінансування 

- - - - Забезпечення 

проведення 

превентивної 

роботи з 

дітьми та їх 

батьками 

26.  Участь у засіданнях 

рад з профілактики 

правопорушень у 

закладах освіти 

Сектор соціального та 

правового захисту дітей 

управління з питань 

захисту прав дітей 

Кропивницької міської 

ради 

Протягом 

2023-2025  

років 

Не потребує 
фінансування 

- - - - Забезпечення 

профілактики 

правопорушень у 

дитячому 

середовищі 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

27.  Проведення роботи 

з метою з’ясування 

причин та умов, які 

призвели до скоєння 

дітьми 

кримінальних 

правопорушень 

  

Сектор соціального та 

правового захисту дітей 

управління з питань 

захисту прав дітей 

Кропивницької міської 

ради 

Протягом 

2023-2025  

років 

Не потребує 

фінансування 

- - - - Недопущення 

порушень прав 

дітей, вчинення 

ними повторних 

правопорушень 

28.  Здійснення 

правового захисту 

дітей, які скоїли 

кримінальні 

правопорушення,            

у судах 

 

Сектор соціального та 

правового захисту дітей 

управління з питань 

захисту прав дітей 

Кропивницької міської 

ради 

Протягом 

2023-2025  

років 

Не потребує 

фінансування 

- - - - Недопущення 

порушень прав 

дітей 

29.  Проведення заходів, 

спрямованих на 

розвиток сімейних 

форм виховання 

дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених 

батьківського 

піклування 

 

Сектор опіки, піклування 

та усиновлення  

служби у справах дітей 

управління з питань 

захисту прав дітей 

Кропивницької міської 

ради 

Протягом 

2023-2025  

років 

Не потребує 

фінансування 

- - - - Забезпечення 

розвитку 

системи 

сімейних 

форм 

виховання 

30.  Виготовлення 

методичних 

матеріалів, брошур, 

буклетів, інших 

інформаційних 

видань з питань 

захисту прав дитини 

 

Сектор соціального та 

правового захисту дітей,  

служби у справах дітей 

управління з питань 

захисту прав дітей 

Кропивницької міської 

ради 

Протягом 

2023-2025  

років 

Міський 

бюджет 

17,5 5,00 5,8 6,7 Забезпечення 

надання 

методичної 

та правової 

допомоги 

громадянам, 

установам, 

організаціям 
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31.  Виготовлення 

друкованої 

продукції з метою 

агітації, 

спрямованої на 

розвиток сімейних 

форм виховання 

дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених 

батьківського 

піклування 

Сектор опіки, піклування 

та усиновлення  

служби у справах дітей 

управління з питань 

захисту прав дітей 

Кропивницької міської 

ради 

 

Протягом 

2023-2025  

років 

Міський 

бюджет 

20,9 6,00 6,9 8,0 Забезпечення 

розвитку 

системи 

сімейних 

форм 

виховання 

32.  Проведення заходів 

до Дня сім’ї, Дня 

матері, Дня 

усиновлення, 

Міжнародного дня 

захисту дітей, 

Міжнародного дня 

людей з 

інвалідністю, 

новорічних свят та 

Дня Святого 

Миколая 

Сектор соціального та 

правового захисту дітей, 

сектор опіки, піклування 

та усиновлення  

служби у справах дітей 

управління з питань 

захисту прав дітей 

Кропивницької міської 

ради 

Протягом 

2023-2025  

років 

Міський 

бюджет 

322,00 92,5 106,8 122,7 Забезпечення 

підтримки дітей та 

сімей 

33.  Поширення 

соціальної реклами 

та широке 

висвітлення в 

засобах масової 

інформації питань 

соціального та 

правового захисту  

 

Сектор соціального та 

правового захисту дітей, 

сектор опіки, піклування 

та усиновлення  

служби у справах дітей 

управління з питань 

захисту прав дітей 

Кропивницької міської  

Протягом 

2023-2025  

років 

Не потребує 

фінансування 

- - - - Забезпечення 

інформування 

населення міста з 

питань захисту 

прав дітей 



   13 

 
      

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 дітей, популяризації 

сімейних форм 

виховання дітей-

сиріт, дітей, 

позбавлених 

батьківського 

піклування 

 

ради        

34.  Забезпечувати 

діяльність комісії з 

питань захисту прав 

дитини 

Управління з питань захисту 

прав дітей Кропивницької 

міської ради 

Протягом 

2023-2025  

років 

Не потребує 

фінансування 

- - - - Забезпечення 

своєчасного 

захисту прав 

та інтересів 

дітей 

 

 

 

Начальник управління з питань захисту прав дітей           Тетяна ТИМОХОВСЬКА 

 



Загаль-

ний 

фонд

Спеціа-

льний 

фонд

Загаль-

ний 

фонд

Спеціа-

льний 

фонд

Загаль-

ний 

фонд

Спеціа-

льний 

фонд

1 2 3 4 5 7 8 9 10 12 13 14 15 14 15 16 17

1
Загальноміські освітньо-виховні та 

культурологічні заходи
187,50 187,50 0,0 0,0 216,6 216,60 0,0 249,4 249,4 0,0 0,0

1.1

Проведення акції «Готуємо дітей до школи» з 

нагоди Дня знань для  дітей, які перебувають 

у складних життєвих обставинах (прибдання 

канцелярського приладдя)      

30,00 30,00 34,5 34,5 39,7 39,7

Підтримка дітей , які 

перебувають у 

складних життєвих 

обставинах

1.2

Відзначення  новорічних свят та Дня 

Св.Миколая для дітей, які залишились без 

батьківського піклування, дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, дітей,  

які перебувають у складних життєвих 

обставинах (придбання солодких подарунків)

50,0 50,0 58,0 58,0 67,0 67,0

Організація 

змістовного дозвілля 

дітей

1.3

Відзначення Міжнародного дня людей з 

інвалідністю для дітей з числа дітей-сиріт, 

дітей, позбавлених батьківського піклування, 

дітей,  які перебувають у складних життєвих 

обставинах (придбання подарунків)

25,5 25,5 29,0 29,0 33,0 33,0

Підтримка дітей з 

інвалідністю, із числа 

дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених 

батьківського 

піклування 

1.4

Відзначення  Дня усиновлення, Дня матері та 

Дня сім'ї (придбання подарунків, квітів,  

розміщення біллбордів, сітілайтів)

2,00 2,00 2,3 2,3 2,6 2,6

Відновлення та 

збереження сімейних 

традицій

Результат                           

впровадження

Інших 

джерел 

фінан-

сування

Всього 

Місцевого Місцевого Інших 

джерел 

фінансу-

вання

2025 рік

Фінансове забезпечення (тис. грн)

2023 -

2025 

роки

Управлін-

ня з 

питань 

захисту 

прав 

дітей

2023 рік 2024 рік

Всього 

Місцевого Інших 

джерел 

фінан-

суван-

Всього 

Додаток 2

до Міської програми соціально-правового 

захисту дітей, профілактики правопорушень у 

дитячому середовищі та популяризації сімейних 

форм виховання на 2023-2025 роки

Обсяг фінансування

заходів щодо реалізації Міської програми соціально-правового захисту дітей, профілактики правопорушень у дитячому  

середовищі та популяризації сімейних форм виховання на 2023-2025 роки

№ 

з/п
Зміст  заходу

Термін 

вико-

нання

Вико-

навці



1.5

Забезпечення єдиними квитками дітей-сиріт, 

дітей, позбавлених батьківського піклування 

4,00 4,00 4,6 4,6 5,3 5,3

Забезпечення єдиними 

квитками дітей-сиріт, 

дітей, позбавлених 

батьківського 

піклування

1.6

Проведення заходів з нагоди Міжнародного 

захисту дітей (придбання розвиваючих ігр 

або/та іграшок )
15,00 15,00 17,5 17,5 20,1 20,1

Підтримка дітей , які 

перебувають у 

складних життєвих 

обставинах

1.7

Виготовлення та придбання інформаційно-

методичних матеріалів, брошур, буклетів 

інших інформаційних видань з питань захисту 

прав дитини 5,00 5,00 5,8 5,8 6,7 6,7

Надання якісної 

інформаційно-

методичної допомоги, 

популяризація 

сімейних форм 

виховання

1.8

Виготовлення друкованої продукції з метою 

агітації, спрямовоної на розвиток сімейних 

форм виховання (розміщення білбордів)
6,00 6,00 6,9 6,9 8,0 8,0

Популяризація 

сімейних форм 

виховання

1.9

Оплата транспортних послуг для проведення 

профілактичних рейдів з метою виявлення 

дітей, які перебувають у складних життєвих 

обставинах, та дітей, які залишились без 

батьківського піклування,

обстеження умов утримання та виховання 

дітей, які перебувають у складних життєвих 

обставинах, проведення з батьками дітей 

відповідної профілактично-роз’яснювальної 

роботи, здійснення контролю за станом 

утримання та виховання дітей, які влаштовані 

в сім’ї опікунів, піклувальників, прийомні 

сім’ї, дитячі будинки  сімейного типу, 

здійснення нагляду за умовами проживання та  

виховання усиновлених дітей, які проживають 

у  м. Кропивницькому

50,00 50,00 58,0 58,0 67,0 67,0

Забезпечення 

соціально- правового 

захисту та 

профілактики 

правопорушень серед 

дітей

ВСЬОГО: 187,50 187,50 0,0 0,0 216,6 216,6 0,0 0,0 249,4 249,4 0,0 0,0

Начальник  управління з питань захисту прав дітей  Тетяна ТИМОХОВСЬКА

продовження додатку

Управлін-

ня з 

питань 

захисту 

прав 

дітей

2020 - 

2022 

роки

2



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проєкту рішення міської ради №1403 

«Про затвердження Міської програми соціально-правового захисту 

дітей, профілактики правопорушень у дитячому середовищі та 

популяризації сімейних форм виховання на 2023-2025 роки» 

 

1. Нормативно-правове регулювання. Даний проєкт рішення розроблено 

на підставі статей 140, 144  Конституції України, пункту 22 статті 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні». 

2. Обґрунтування необхідності прийняття рішення. У 2022 році 

закінчується термін дії Міської програми соціально-правового захисту дітей, 

профілактики правопорушень у дитячому середовищі та популяризації 

сімейних форм виховання на 2020-2022 роки (зі змінами), затвердженої 

рішенням міської ради від 14.02.2020 року № 3107.   

 Тому, виникла необхідність у затвердженні міською  радою  Міської 

програми соціально-правового захисту дітей, профілактики правопорушень у 

дитячому середовищі та популяризації сімейних форм виховання на                

2023-2025 роки (далі – Програма). 

 

3. Ціль прийняття рішення. Враховуючи весь комплекс завдань, 

визначених чинним законодавством України з питань захисту прав, свобод та 

законних інтересів дітей, Програма має на меті об'єднати в єдину систему 

зусилля місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування, громадськості щодо соціального та правового захисту дітей, 

запобігання дитячій бездоглядності, вчиненню дітьми правопорушень, 

розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування. 

4. Результати розгляду на постійних комісіях та виконавчим комітетом 
Проєкт рішення буде винесено на розгляд Виконавчого комітету 

Кропивницької міської ради та  постійних комісій з питань охорони здоров'я, 

освіти, соціальної політики, культури та спорту, з питань бюджету та 

податкової політики. 

5. Фінансово-економічне обґрунтування проєкту рішення. Фінансування 

Програми здійснюється за  рахунок коштів міського бюджету.   

Обсяг фінансування заходів щодо реалізації Програми визначено в 

додатку 2. 
 

Начальник управління 

з питань захисту прав дітей          Тетяна ТИМОХОВСЬКА 


