
ГЛУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
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Про міську програму з реалізації Конвенції 

ООН про права дитини на 2017-2019 роки   
 

 

Розглянувши поданий виконавчим комітетом міської ради проект Міської 

програми з реалізації Конвенції ООН про права дитини на 2017-2019 роки, з 

метою забезпечення оптимального функціонування цілісної системи соціально-

правового захисту дітей міста, активізації процесу формування у дітей 

здорового способу життя, поняття ідеалу в житті, який би відповідав кращим 

зразкам української народної педагогіки; пропагування національної культури 

та духовної спадщини; поліпшення соціальної підтримки сімей з дітьми, 

здійснення їх захисту від насильства, експлуатації та інших форм жорстокого 

поводження; виховання відповідального батьківства та запобігання 

соціальному сирітству, відповідно до Закону України від 05.09.2009 року 

№1065-VI «Про Загальнодержавну програму «Національний план дій щодо 

реалізації Конвенції ООН про права дитини», керуючись ст.25, підпункту 22 

пункту 1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська 

рада ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити міську програму з реалізації Конвенції ООН про права дитини на 

2017-2019 роки (додається). 

2. Організацію та координацію дій по виконанню програми покласти на службу 

у дітей міської ради (начальник Галушка І.Ю.). 

3. Контроль за виконанням даної програми покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Васильєву М.І. та 

постійну депутатську комісію з питань охорони здоров’я, материнства і 

дитинства, освіти, фізичної культури і спорту, сім’ї і молоді та соціального 

захисту населення (голова Громак Л.А.) 
 
 

 

Міський голова          М. Терещенко 
 
 
 
 
 

 

 
 



 

Додаток 

до рішення міської ради  

22.12.2016_ №_175_ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МІСЬКА ПРОГРАМА 

з реалізації Конвенції ООН про права дитини  

на 2017-2019 роки  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



1. Загальна характеристика Програми 

Міська Програма з реалізації Конвенції ООН про права дитини на 2017-2019 роки 

(далі – Програма) розроблена на виконання Конвенції ООН про права дитини, Закону 

України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування», Закону України «Про охорону дитинства», 

Сімейного кодексу України.  

Програма спрямована на підтримку дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського 

піклування, дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах; відновлення сімейних 

цінностей; створення умов для відновлення виховної функції сім’ї, повернення дитини на 

виховання біологічним батькам, розвиток сімейних форм виховання. 

1.1. Паспорт Програми 

1. Ініціатор розробки Програми 

 

Виконавчий комітет Глухівської міської ради 

2. Дата, номер і назва розпорядчого 

документа органу виконавчої влади 

про розроблення 

Рішення виконавчого комітету №270 від 24.11.2016 

«Про проект Міської програми з реалізації Конвенції 

ООН про права дитини на 2017-2019 роки» 

3. Розробник Програми Служба у справах дітей міської ради 

4. Співрозробники Програми 

 

Відділи освіти, культури, молоді та спорту міської 

ради, Глухівський міський центр соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді, Глухівська центральна районна 

лікарня, Глухівський відділ Національної поліції 

5. Відповідальний виконавець 

Програми 

Служба у справах дітей міської ради 

6. Термін реалізації Програми 2017-2019 роки 

7. Перелік бюджетів, які беруть 

участь у виконанні Програми  

Міський бюджет 

8. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми – усього, 

грн. 

Усього 2017-2019 роки – 100000 

     у т.ч. 2017 рік – 33000 

               2018 рік – 33000 

               2019 рік – 34000 

8.1. коштів міського бюджету, грн.  Усього 2017-2019 роки – 100000 

     у т.ч. 2017 рік – 33000 

               2018 рік – 33000 

               2019 рік – 340000 

1.2. Ресурсне забезпечення Програми 

Ресурсне забезпечення Програми складають кошти фонду міського бюджету.     (грн.) 

Обсяг коштів, які 

пропонується 

залучити на 

виконання Програми 

Терміни реалізації Програми 

 

Усього 

витрат на 

виконання 

Програми 
2017 рік 

(проект) 

2018 рік 

(прогноз) 

2019 рік 

(прогноз) 

Обсяг ресурсів, усього, 

в тому числі: 

33000 33000 34000 100000 

міський бюджет 33000 33000 34000 100000 

обласний бюджет - - - - 

державний бюджет - - - - 
 

2. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма 

Необхідність розроблення Програми обумовлена загостренням соціально – 

економічних проблем вразливої категорії громадян. На сьогодні Україна має добре 

розвинену систему соціальних виплат, які мають на меті підтримати вразливі верстви 

населення. Але, поряд з цим, залишається актуальною та важливою система нематеріальної 

підтримки родини, а саме: попередження сімейного неблагополуччя, посилення 

відповідальності батьків за виховання дітей, відновлення виховної функції сім’ї та 

повернення до біологічних сімей дітей після перебування у закладах державного утримання.  

Вирішення питання планування сім’ї, пропаганди здорового способу життя та 

профілактики розладів репродуктивного здоров’я є невід’ємною частиною медико-



соціальної допомоги дітям. Питання забезпечення охоплення позашкільною освітою дітей-

сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей, які опинились в складних 

життєвих обставинах потребує постійної уваги. Повна адаптація та соціалізація вказаної 

категорії дітей вимагає забезпечення реалізації права дитини вільно брати участь у житті 

громади. 

Сьогодні в місті Глухові проживає 6500 дітей. Станом на 01.11.2016 року на обліку у 

службі у справах дітей перебуває 94 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування. З них лише 25 – біологічні сироти, що складає 26,6%. Інші 69 дітей – соціальні 

сироти! На обліку також перебуває 21 дитина, яка опинилась в складних життєвих 

обставинах. Причиною постановки їх на облік є ухилення батьків від виконання своїх 

батьківських обов’язків. 

До служби у справах дітей Глухівської міської ради протягом 2015-2016 років надійшло 

16 повідомлень з приводу покинутих дітей, в тому числі з пологових будинків з приводу 

відмови матері. Зважаючи на це, питання формування основ відповідального батьківства, що 

найменше, повинні вирішуватися на стадії планування сім’ї та вагітності.  

Найбільш проблемним залишається питання забезпечення житлом дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування. 

Такий стан справ зумовлює необхідність прийняття цієї Програми, завданням якої є 

об’єднати в єдину систему зусилля органів виконавчої влади та місцевого самоврядування 

щодо захисту прав дітей. 

3. Мета Програми 

Метою Програми є забезпечення оптимального функціонування цілісної системи 

соціально-правового захисту дітей міста, в тому числі дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах відповідно 

до вимог Конвенції ООН про права дитини та з урахуванням цілей розвитку, проголошених 

Декларацією тисячоліття ООН, і стратегії Підсумкового документа Спеціальної сесії в 

інтересах дітей Генеральної Асамблеї ООН «Світ, сприятливий для дітей».  

4. Напрями діяльності Програми 

Напрями діяльності – це система завдань Програми, які спрямовані на досягнення 

мети (додаток до Програми). 

5. Завдання та результативні показники виконання завдань Програми 

Завдання Програми спрямовані на досягнення мети Програми та визначення, 

відповідно до пріоритетів, напрямку діяльності. Виконання Програми дасть можливість: 

зменшити кількість дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей, які опинилися в 

складних життєвих обставинах; покращити забезпечення їх правового та соціального 

захисту; активізувати процес формування у дітей здорового способу життя, забезпечення їх 

широкого залучення до фізичної культури і спорту; створення умов для активізації 

національного усиновлення та розвитку сімейних форм виховання, а саме: прийомних та 

патронатних сімей. 

6. Критерії оцінки ефективності виконання заходів Програми (результативні 

показники)  

Сприяння у вирішенні складних життєвих обставин або мінімізації їх наслідків, 

запобігання соціального сирітства, підвищення виховного потенціалу сім’ї та популяризація 

сімейних цінностей, підтримка та розвиток альтернативних форм сімейного виховання 

досягаються шляхом реалізації Програми. 

7. Очікувані результати 

Очікувані результати від діяльності Програми викладені в додатку до Програми. 

8. Координація та контроль за ходом виконання Програми 

Координацію дій між виконавцями Програми та контроль за її виконанням здійснює 

служба у справах дітей Глухівської міської ради. Виконавці Програми щороку до 1 лютого 

надають службі у справах дітей міської ради інформацію про виконання цієї Програми за 

попередній рік. 

Інформація про хід виконання Програми надається міській раді до 01 березня року, 

наступного за звітним, службою у справах дітей міської ради. 

 

Міський голова            М. Терещенко 


