
Додаток 

до Програми 
 

Напрями діяльності, завдання та заходи  

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

Напрям діяльності:    Створення умов для забезпечення прав дітей, в тому числі дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 

№ 
Пріоритетні 

завдання 
Заходи 

Строк 

виконання 

заходу 

Виконавці 

Джерела 

фінансува

ння 

Орієнтовні обсяги 

фінансування 

(вартість), тис. грн. 

у тому числі 

Очікуваний результат 

1 2 3 4 5 6 7 8 

І. Охорона здоров’я 

1 Охорона 

здоров’я та 

формування 

здорового 

способу 

життя дітей 

1.1 Забезпечення рівного доступу всіх 

жінок до високоякісних медичних 

послуг, що надаються вагітним, 

створення умов для безпечних пологів 

2017-2019 

роки 

 

Центральна 

районна лікарня 
 Не потребує 

додаткового 

фінансування 

Зменшення рівня 

мертвонародженості дітей; 

збільшення питомої ваги 

нормальних пологів 

1.2. Забезпечення проведення 

обов’язкового медичного 

профілактичного огляду дітей до 18 

років, у тому числі дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування 

2017-2019 

роки 

 

Центральна 

районна лікарня 
 Не потребує 

додаткового 

фінансування 

100% охоплення 

профілактичними оглядами 

на кінець року та виявлені 

порушення 

2 Протидія 

ВІЛ/СНІДу, 

туберкульозу 

та наркоманії 

 

2.1 Сприяння реалізації в закладах 

освіти проекту «Покращення життя 

ВІЛ-позитивних дітей та їх сімей»  

2017-2019 

роки 

 

Відділ освіти 

міської ради 
 Не потребує 

додаткового 

фінансування 

Формування в учнівській 

молоді позитивної мотивації 

на здоровий спосіб життя 

2.2 Забезпечення проведення 

інформаційно-просвітницької кампанії, 

спрямованої на формування 

толерантного ставлення до ВІЛ-

інфікованих і хворих на СНІД дітей 

2017-2019 

роки 

Глухівський 

міський центр 

соціальних служб 

для сім’ї, дітей та 

молоді, відділ 

освіти 

 2017 – 1000 грн. 

2018 – 1000 грн. 

2019 – 1000 грн. 

Підвищення рівня 

обізнаності населення щодо 

питань ВІЛ/СНІДу 

2.3.Організація проведення у 

навчальних закладах до Всесвітнього 

дня боротьби із захворюванням на 

туберкульоз та Всесвітного дня 

боротьби зі СНІДом  виховних годин, 

просвітницьких заходів 

2017-2019 

роки 

Глухівський 

міський центр 

соціальних служб 

для сім’ї, дітей та 

молоді, відділ 

освіти  

 2017 – 500 грн. 

2018 – 500 грн. 

2019 – 500 грн. 

Поширення засад і 

принципів здорового й 

безпечного способу життя, 

соціальна адаптація хворих 

на туберкульоз та СНІД 

ІІ. Освіта 
3 Забезпечення 

дітей з 

особливими 

освітніми 

3.1. Забезпечення здобуття повної 

загальної середньої освіти дітьми, які 

тривалий час не навчалися або не 

навчалися взагалі 

2017-2019 

роки 

 

Відділ освіти 

міської ради 
 Не потребує 

додаткового 

фінансування 

Здобуття дітьми шкільного 

віку повної загальної 

середньої освіти 



потребами 

послугами 

навчальних 

закладів  

3.2. Забезпечення охоплення 

позашкільною освітою дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського 

піклування, дітей з малозабезпечених 

сімей, дітей, які опинилися в складних 

життєвих обставинах 

2017-2019 

роки 

Відділ освіти 

міської ради 
 Не потребує 

додаткового 

фінансування 

100% охоплення гуртковою 

роботою дітей пільгових 

категорій та дітей, які 

опинились в складних 

життєвих обставинах 

3.3. Організація проведення для дітей 

та учнівської молоді конкурсів, 

змагань, інших масових заходів за 

напрямами позашкільної освіти 

2017-2019 

роки 

Відділ освіти 

міської ради 
 Не потребує 

додаткового 

фінансування 

Створення рівних умов для 

доступу кожної дитини до 

позашкільної освіти 

3.4. Продовження роботи  з 

упровадження інклюзивного навчання в 

дошкільних, загальноосвітніх та 

позашкільних навчальних закладах 

2017-2019 

роки 

Відділ освіти 

міської ради 
 Не потребує 

додаткового 

фінансування 

Забезпечення якості та 

доступності освіти для 

кожної дитини, включаючи 

дітей з особливими 

освітніми потребами 

4 Захист прав 

дітей, які 

вчинили 

правопору-

шення 

4.1. Забезпечити проведення виховних 

заходів та тижнів правових знань у 

закладах освіти 

2017-2019 

роки 

Відділ освіти 

міської ради, 

Глухівський 

міський центр 

соціальних служб 

для сім’ї, дітей та 

молоді 

 2017 – 2000 грн. 

2018 – 2000 грн. 

2019 – 2000 грн. 

Підвищення рівня правової 

культури молоді, 

зменшення кількості 

злочинів, вчинених дітьми 

4.2. Проведення тренінгів із 

використанням інформаційної 

платформи  Української Гельсинської 

групи з питань забезпечення прав 

дитини 

2017-2019 

роки 

Відділ освіти 

міської ради 
 Не потребує 

додаткового 

фінансування 

Попередження девіантної 

поведінки, профілактика 

рецидиву скоєння злочинів 

ІІІ. Культура і духовний розвиток 

5 Культурний і 

духовний 

розвиток 

дитини 

5.1 Створення рівних умов для доступу 

кожної дитини до послуг закладів 

культурної сфери 

2017-2019 

роки 

Відділ культури 

міської ради 
 Не потребує 

додаткового 

фінансування 

Забезпечення широкої  

участі дітей у житті 

суспільства 

5.2 Залучення дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування 

та дітей, які опинились у складних 

життєвих обставинах до міських 

культурно-масових заходів 

2017-2019 

роки 

Відділи культури, 

освіти, служба у 

справах дітей  

 Не потребує 

додаткового 

фінансування 

Розвиток творчого 

потенціалу дітей 

6 Забезпечення 

пільгового та 

безкоштовно-

го навчання у 

школах 

естетичного 

виховання 

дітей 

6.1. Звільнення від оплати за навчання 

дітей з багатодітних, малозабезпечених 

сімей, дітей-інвалідів, дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського 

піклування 

2017-2019 

роки 

Відділ культури 

міської ради 
 За рахунок 

бюджетного 

фінансування 

Підтримка дітей пільгових 

категорій 

6.2. Звільнення від оплати за навчання 

обдарованих дітей переможців 

міжнародних, всеукраїнських, 

2017-2019 

роки 

Відділ культури 

міської ради 
 За рахунок 

бюджетного 

фінансування 

Підтримка талановитих та 

обдарованих дітей 



міжрегіональних та обласних 

конкурсів, фестивалів у межах двох 

відсотків від загального контингенту  

IV. Підтримка сімей з дітьми 

7 Виявлення та 

підтримка 

сімей, які  

опинилися в 

складних 

життєвих 

обставинах  

7.1. Забезпечення надання соціальних 

послуг вагітним жінкам та породіллям 

щодо формування основ 

відповідального батьківства  

2017-2019 

роки 

Глухівський 

міський центр 

соціальних служб 

для сім’ї дітей та 

молоді 

 Не потребує 

додаткового 

фінансування 

Зменшення кількості відмов 

від новонароджених дітей 

7.2. Забезпечення проведення 

інформаційно-просвітницької роботи 

серед молоді, спрямованої на її 

підготовку до сімейного життя та 

відповідального батьківства 

2017-2019 

роки 

Відділ молоді та 

спорту  

 Не потребує 

додаткового 

фінансування 

Відродження та 

популяризація культурних і 

моральних цінностей сім’ї 

7.3. Проведення профілактичної роботи 

з кризовими сім’ями, здійснення 

систематичних перевірок умов 

проживання  та виховання в них дітей; 

вжиття заходів щодо виключення 

несприятливого оточення в сім’ях, де 

виховуються діти 

2017-2019 

роки 

Служба у справах 

дітей, відділ освіти, 

Глухівський  

міський центр 

соціальних служб 

для сім’ї, дітей та 

молоді    

 Не потребує 

додаткового 

фінансування 

Зменшення кількості 

соціальних сиріт шляхом 

удосконалення механізму 

виявлення кризових сімей 

на ранніх стадіях 

7.4. Організація та проведення 

оперативно-профілактичних заходів з 

метою своєчасного виявлення дітей, які 

опинилися в складних життєвих 

обставинах та здійснення їм екстреної 

допомоги  

2017-2019 

роки 

 

Служба у справах 

дітей  
Міський 

бюджет 

2017 – 10000 

грн. 

2018 – 10000 

грн. 

2019 – 10000 

грн. 

Своєчасне виявлення дітей, 

які потребують соціального 

захисту в сім’ї або 

опинились поза межами 

сім’ї 

7.5 Забезпечення ведення банку даних 

сімей, які опинились в складних 

життєвих обставинах  та їх соціального 

супроводу 

2017-2019 

роки 

Глухівський 

міський центр 

соціальних служб 

для сім’ї, дітей та 

молоді  

 Не потребує 

додаткового 

фінансування 

Забезпечення соціальної 

підтримки сімей з дітьми 

8 Розвиток 

сімейних 

форм 

виховання 

8.1. Забезпечення проведення 

інформаційних кампаній з метою 

популяризації сімейних форм 

виховання, розвитку мережі дитячих 

будинків сімейного типу та прийомних 

сімей  

2017-2019 

роки 

Служба у справах 

дітей, Глухівський 

міський центр 

соціальних служб 

для сім’ї, дітей та 

молоді, відділ 

освіти 

 2017 – 500 грн. 

2018 – 500 грн. 

2019 – 500 грн. 

Формування громадської 

думки щодо пріоритетності 

сімейних форм виховання 

8.2 Забезпечення влаштування дітей-

сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування в сім’ї 

усиновлювачів, під опіку або 

піклування, дитячі будинки сімейного 

2017-2019 

роки 

Служба у справах 

дітей, Глухівський 

міський центр 

соціальних служб 

для сім’ї, дітей та 

молоді    

 Не потребує 

додаткового 

фінансування 

Зменшення кількості дітей-

сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, 

які виховуються в 

інтернатних закладах 



типу, прийомні та патронатні сім’ї 

8.3 Забезпечення проведення  

святкових заходів до Міжнародного 

Дня захисту прав дітей, Дня 

усиновлення, Дня спільних дій в 

інтересах дітей, новорічних та 

різдвяних свят, спрямованих на 

підтримку та соціальний захист дітей  

2017-2019 

роки 

Служба у справах 

дітей, Глухівський 

міський центр 

соціальних служб 

для сім’ї, дітей та 

молоді 

Міський 

бюджет 

2017 –  12000 

грн. 

2018 –  12000 

грн. 

2019 –  13000 

грн. 

Матеріальна підтримка 

дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського 

піклування, дітей, які 

опинилися в складних 

життєвих обставинах 

8.4. Організація та проведення заходів 

до Дня матері, Дня батька, Дня сім’ї 

2017-2019 

роки 

Служба у справах 

дітей, Глухівський 

міський центр 

соціальних служб 

для сім’ї, дітей та 

молоді 

Міський 

бюджет 

2017 – 6000 грн. 

2018 – 6000 грн. 

2019 – 6000 грн. 

Виховання шанобливого 
ставлення до батьків, 
привернення уваги молоді до 
національних родинних свят 

4.5. Організація та проведення спільних 

семінарів, нарад для соціальних 

педагогів та психологів навчальних 

закладів міста, опікунів та прийомних 

батьків 

2017-2019 

роки 

Служба у справах 

дітей, відділ освіти  
Міський 

бюджет 

2017 – 1000 грн. 

2018 – 1000 грн. 

2019 – 1000 грн. 

Підвищення науково-
методичного рівня 
педагогічних працівників, 
опікунів та прийомних 
батьків 

9 Забезпечення 

житлом дітей-

сиріт та дітей, 

позбавлених 

батьківського 

піклування, 

осіб з їх числа 

9.1. Формування переліку міських 

комунальних закладів, на базі яких 

можливе створення соціального 

гуртожитку або інших видів 

соціального житла для тимчасового 

вирішення житлових проблем дітей-

сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування та осіб з їх 

числа 

2017 рік Управління 

житлово-

комунального 

господарства 

міської ради 

 

 Не потребує 

додаткового 

фінансування 

Чітке визначення потреб 

щодо забезпечення дітей-

сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування 

соціальним житлом 

9.2. Забезпечення збереження 
нерухомого майна та житла за дітьми-

сиротами та дітьми, позбавленими 

батьківського піклування, яке їм 

належить на праві власності чи 

користування  

2017-2019 

роки 

 

Служба у справах 

дітей, управління 

житлово-

комунального 

господарства  

 Не потребує 

додаткового 

фінансування 

Збереження нерухомого 

майна та захист житлових і 

майнових прав дітей-сиріт 

та дітей, позбавлених 

батьківського піклування 

9.3. Сприяння зарахуванню дітей-сиріт 

та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, при досягненні ними 16 

років на квартирний облік 

2017-2019 

роки 

 

Служба у справах 

дітей міської ради 
 Не потребує 

додаткового 

фінансування 

Реалізація права постановки 

на квартирний облік  

Усього    100000грн  

У тому числі: міський бюджет    100000 грн  



 


