
г Про затвердження програми запобігання дитячій l 
безпритульності і бездоглядності на 2006-20 І О роки 

На виконання Законів України "Про забезпечення організаційно
право.вих умов. соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
баты\lськогоo П1клування"~ Про органи і служби у справах неповнолітніх та 
спеціальні установи для неповнолітніх"~ "Про охорону дитинства'" "Про 
основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей", 
'~Про соціальну роботу з дітьми та молоддю"~ Указу Президента Украіни від 
11.07.2005 N21086/2005 "'Про першочергові заходи щодо захисту. прав дітей" 
постанови Кабінету Міністрів України від 11.05.2006 N2 62З "Про 
затвердження Державної чрограми подолання дитячої безприту~ьності і 

бездоглядності на 2006-2010 роки" з метою соціально-правового захисту 
дітей~ які перебувають у складних житгєвих обставинах, та застосування 
ефективних форм їх соціальної підтримки, керуючись пунктом 22 cтaтri 26 
Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи 
пропозиції комісії з гуманітарних питань, Броварська міська рада 

ВИРІшила: 

І.Затвердити програму запобігання дитячій безпритульності і 
бездоглядності на 2006-2010 роки (далі-програма), що додається. 

2. Фінансовому управлінню забезпечити фінансування програми у 
межах видатків, передбачених бюджетом. 

З.Управлінням, відділам, службам Броварської міської ради 
інформувати міську раду про виконання програми дО 2S червня та 2S грудня 
кожного півріччя. . . . . 

4.Контроль за. виконанням ого РІшення покласти на заступн.ика 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
Р~шення Броварської міської ради 
ВІД Ц 1.tc-!Pf)6 Н!! ~!19- ~~-/)5 

. Програма 
запоБІгання дитячій безпритульності і 
беЗДОГЛЯДНОСТі на 2006-201 О роки 

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА 

ГІроблс~~а виховання і захисту підростаючого покоління ніколи не 
втратить CB~? актуалЬ1IОСї., адже діти - гарант самозбереження, здоров'я і 
поступу нашІ. 

~ротяго~ . останніх років виконком Броварськоі міської ради, 
УПР~ВЛІННЯ. ВІДДІЛИ, служ.би, дотичні до захисту прав дітей, планомірно 
ВИРІШУЮТЬ комплекс СОЦІальних, правових, юридичних, психологічних і 

педагогіЧНIІХ проблем, керуючись єдиною метою - сприяти покращенню 
становища дітей в місті. Реформовано систему опіки і піклування, 
перепрофільовано дитячий будинок змішаного типу у центр соціально
психологічної реабілітації '~Любисток", працює цілісна самодостатня система 
захисту прав дітей, попередження порушень цих прав, система швидкого 

реагування на фаh.їИ порушення законодавства стосовно прав дітей 

інтегровані соціальні служби для дітей, сімей та молоді. Проблема дитячої 
безпритульності та бездоглядності в нашому місті успішно подолана. Однак 
деякі проблеми ще залишаються. 

Соціально-економічні проблеми та безвідповідальне батьківство 
породили таке явище, як соціальне сирітство. Діти, що виховуються всім' ях, 
в яких не створені нормальні умови для житrя та повноцінного розвитку, 
займаються бродяжництвом, жебракуванням, крадіжками, систематично 
вживають алкогольні напої, токсичні і наркотичні речовини та часто стають 
жертвами сексуальних зл?чинів, з~аютьс~ дорослими до протиправної 
діяльності. )l(итrя і здоров я таких ДІтеи посnино перебувають ПІД загрозою, 
а збільшення їх чисельності становить певну загрозу для суспільства. Тому 
основною формою роботи ~ 'такими дітьми є запобігання дитячій 
безпритульності і бездоглядноСn. . . . 

До основних причин, ~Ю зумовлюють дитячу беЗПРИТУЛЬНІСТЬ І 
бездоглядність слід віднести таю: .. 

_ погіршення матеріального добробуту значнОІ частини населення 
. 

МІСта; . . . . 
_ збільшеНJ~Я незайняТИХ дітей 1 П1ДJJІТК1В~ 

,ОО економічна еКСIDIуатація дитячої прац~ з боку дорослих, зокрема, 
залучення до жебракування, шахрай~ва, 3Л~ЧИНІВ. . . .. 

_ послаблення відповідально сп батьІОВ за утримання І виховання ДІтеи, 
-.. . ,ее. 

зменшення виховної ФУНКЦl1 СІМ 1, 



- заГОС:rPення протиріч і конфлікriв між дітьми і батьками, внаслідок 
яких дитина Іде з дому; 

- послаблення роботи з організації дозвілля дітей за місцем навчання і 
місцем помешкання; 

- п~реб~ван -ІЯ дітей під опікою матеріально неспроможних родичів 
(бабусь~ ДІДУСІВ); 

- недосконала система виявлення неблагополучних сімей. 
Одним з напрямів подолання сирітства є створення і поширення форм 

сімейного виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
Ilіклування. 

На тепер в місті на обліку служби у справах неповнолітніх перебувають 
67 неповнолітніх із 40 неблагополучних сімей; 55 неповнолітніх, схильних до 
правопорушень~ із них: 27 - засуджені умовно із відстрочкою виконання 
вироку. 16 - схильні до скоєння злочинів та правопорушень, 2 - схильні до 
вживання алкогольних напоїв, 6 - схильні до бродяжництва і жебракування; 

135 - проживають в малозабезпечених, 537 - в багатодітних сім'ях. 
Місто с лідером у .,еформуванні системи опіки та піклування над 

дітьми та рефорнуванні інтернатних закладів для дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування. Станом на 01.09.06 113 дітей ... ., .. 
перебувають ПІд ОПlкою та шклуванням та проживають в СІМ ях ОПJКУНІВ та 

піклувальників~ створено 6 прийомних сімей, в яких виховуються 7 дітей, 
одна дитина передана на виховання у СОС "Дитяче містечко"; під 
державною опікою перебувають І 6 дітей, які утримуються та виховуються у 
ЦСllР '-Любисток". 

МЕТА І ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ 

Мета цієї програми поляга~ у подоланні д~тячої безпритульності і 
бездоглядності, запобігання СИРІТСТВУ, створеННІ умов для всебічного 
розвитку та виховання дітер. 

ОСНОВНllA,"завданнЯIf'" "poгPOAI~' є: . . 
_ всебічне сприяння підвищенню ефективносТІ роботи ІЗ запоБІгання 

дитячій бездоглядності; ... . 
та оптимізація ДІЯЛЬНОСТІ оргаНІВ МІсцевого - удосконалення . ... .... . 
ЦіальногО захисту Дlтеи, перш за все ДІтеИ-СИРІТ та самоврядування щодо со . 

ітей які залишилися без батьківського П1КЛУВання 
Д , запровадження ефективних форм роботи з 

. - розробленн~. та И льноСТЇ і бездоглядності, виявлення на ранній 
профmактики ~ИТЯЧОІ безпр .ТУабо не бо'КаІОТЬ виконувати виховні функції, та 

... .... еСПРОМО)l(Нl '" 
стаДІ 1 СІмеи, ЯІСІ н ..... виховуються в таких сім'ях; 
забезпечення захисту прав ДІтеи, яКІ форм соціальної підтримки дітей, які 

- застосування ефективНИХ б авинах. 
б кладних )1(ИТГЄВИХ о СТ, ...... ... 

пере уваlОТЬ усе онного банку даних про Д1теИ-СИРІТ та ДІтеи, 
- створення є.диногО ел.: вання, з наступним впровадженням системи 

позбавлених баТЬКІВСЬКОГО m у 
іх обліrсу; 



- запровадження ефективних форм І· . б . . меТОДІВ ро аТИ з ДІТЬМИ, ЯКІ 

перебуваJOТЬ в закладах с~шanьного захис1У; 
, - забезпечення. П1ДГОТОВКli та перепідготовки фа.хівців закладів 

СОЦІального за.хис1У ДІТ~Й. 

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Джерелами фінансування програми є кошти місцевого бюдже1У в 
обсягах, пере~бачен",х в рішеннях Броварської міської ради про 
затвердження МІсцевого бюджету ІІа відповідний рік. 

Програма носить плановий xapatcrep і ЇЇ виконання перебуває у прямій 
залежності від обсягів щорічного виконання місцевого бюджету. 

Фінансування програми здійснюється також з інших джерел, не 
заборонених ЧИННИМ законодавством. 

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ 

Виконання програми дасть змогу: 

запровадити ефеtcrивні форми роботи з дітьми та ї~ біологічними 
батьками з метою усунення причин безпритульності і бездоглядності; 

реалізувати право дітей на сімейне виховання, насамперед 
біологіЧНИI\'IИ батьками або в прийомній сім'ї, в СОС "Дитячому містечку"; 

спрямувати роботу органу опіки і піклування з урахуванням 
пріоритетності впровадження сімейних форм влаштування дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування; 

поліпшити фінансове та матеріально-технічне забезпечення закладів 
для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також 
дитячих будинків сімейного типу, прийом них сімей, притулків, центрів 
соціально-психологічної реабілітації дітей; 

забезпечити кваліфікованими кадрами заклади для дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківсы\:гоo піклування, а також дитячі будинки сімейного 
типу, притулки, цен'гри соціалЬН~-ПСИХОЛОГіЧНОі реабілітац~ діт~й; .. ... 

створити єдину інформаЦI~НУ систе~у ведення облІку К1ЛЬкосn ДІтеи-
сиріт та дітей, позбавлених батьювсьКОГО ПІклування. 

у результаті виконання програми пе~едбачається заб~з~ечити: 
зменшення кількості безпритульних І ~ездо~ЛJlДНИХ ДІтеи; 

ня реабілітаційної роботи з БІОЛОГІЧНИМИ батьками;' проведен . , . 
мплексної ДОПОМОГИ СІМ ЯМ З ДІТЬМИ, зокрема СПРИJIННЯ 

надання ко .. 
працевлаштуванню батьків, отриманню державНОІ ДОПОМОГИ. 
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ЗАХОДИ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІї ПРОГРАМИ 

І. ЛОШИРЕНIfЯ СІАІЕЙНО/ ФОРklИ ВЛАШТУВАННЯ ДІТЕЙ-СИРІТ 
7:4 ДІТЕJl,ПО3БАВЛЕНИ)( БА ТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ 

1.1. Забезпечити своєчасне виявлення, облік, проведення соціального 
інспекryвання та супроводження сімей, які неспроможні або не бажають 
виконувати виховні функції стосовно дітей, надання комплексної допомоги 
сім'ям з дітьми, ·~oкpeMa сприяння працевлаштуванню батьків, отриманню 
державної допомоги. 

Служба у справах неповнолітніх, 
відділ у справах сім 'ї та молоді, 
Броварський МБ ГУ МВС в 

Київській області, 

центральна районна лікарня, 

постійно 
1.2. Удосконалити ведення електронного банку даних про дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають у 
складних жипєвих обставинах, і громадян України, які бажають взяти їх на 
виховання. 

Служба у справах неповнолітніх, 
відділ у справах сім'ї та молоді, 

постійно 

1.3. Забезпечення інформування пологовими будинками служб у справах 
неповнолітніх про випадки відмови матерів від дітей. 

Центральна районна лікарня, 
служба у справах неповнолітніх, 
центр соціальних служб для сім'ї, 
дітей та молоді, 

постійно 

1 4 О . ати в пологових будинках роботу консультативного пункту 
.. ргаНІЗУВ . ,.. . ... . запобігання 
центру соціальних служб ДJ1Я СІМ І, ДІтеи та мОлОдl .... з метою . 
. . ·ВІ·Д новонародженої дитини, ЗД1иснення СОЦІального 

ВІДМОВИ матеРІ . 
супроводження таких матеРІВ. Відділ у справах сім 'ї та молоді, 

центр соціальних служб для сім'ї, 
цітей та молоді, 
служба у справах неповнолітніх, 
центральна районна лікарня, . 



постійно 
1.5 .. З ме.:ою пр.опаганди переваг сімейного виховання проводити вручення 
пам· ЯТНОІ медалІ р-овонародженим дітям. 

Відділ у справа;( сім 'і та молоді 

постійно 

1.6. Забезпечити розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування. 

Розробити перспективний план іх створення та розвитку. 
Служба у справах неповнолітніх, 
відділ у справа.х сім 'і та молоді, 
центр соціальних служб для сім 'ї, 
дітей та молоді, 

2006-20 І О роки 

1.7. ПРОВОДИТІІ профілактичну робо1У з біологічними батьками, які не 
виконують виховних функцій, з метою усунення факторів, наявність яких 
унеможливлює утримання дітей в сім 'ї. 

Служба у справах неповнолітніх, 
відділ у справах сім'ї та молоді, 
центр соціальних служб для сім 'і, 
дітей та молоді, 
Броварський МБ ГУ МВС в 
Київській області, 

постійно 

1.8. Забезпечити vчасть у літній оздоровчій зміні для прийом них батьків 
прийом них сімей з дітьми, які в них виховуються. 

Служба у справах неповноліТНLХ, 
центр соціальних служб для сім'ї, 
дітей та молоді, 

2007-2010 роки 
1.9. Організація проведення навчальни~ семінарів,. пр~{ів, кpyг~ 

. ... них батьків та баТЬКІв-вихователІВ щодо шдвищення ІХ 
стоЛІВ для прином 

виховного потенціалу. Відділ у справах сім 'і та молоді, 
центр соціальних служб для сім'ї, 

дітей та молоді, 

один раз на 2 роки, 
починаючj з 2006 року 



І! РЕАЛІЗАЦІЯ ЗАХОДІВ ЩОДО ЗА.lУl'СТУ ПРАВ І ІНТЕРЕСІВ 
ДІIТИНII 

2.1. При вирішенні у встановленому порядку питання щодо позбавлення 
батьк!в батьківських прав або відібрання дитини без позбавлення 
батьКІВСЬКИХ прав, в позовній заяві обов'язково зазначати клопотання про 
захист судами ЖИ1Jl0ВИХ та майнових прав дітей. 

Служба у справа.~ неповнолітніх, 

постійно 
2.2. Забезпечити розгляд питання захисту прав дітей на засіданнях виконкому 
та сесіях міської ради систематично, не менше двох разів на рік. 

Служба у справах сім 'ї та молоді, 
відділ у справах сім 'ї та молоді, . . 
упраВЛІННЯ ОСВІТИ, 

2006-2010 роки 
2.3. Забезпечити систематичне надання дітям індивідуальних психологічних, 
соціально-педагогічних, соціально-медичних, 

. . 
СОЦІально-еКОНОМІЧНИХ, 

юридичних та інф"рмаційних послуг. 
Центр соціальних служб для сім'ї, 
дітей та молоді, 

2006-2010 роки 
2.4. Забезпечити реалізацію права на розвиток дітей-сиріт та дітей, . . ,.. ··u . 
позбавлених батьківського ПІКЛУВання, У СІМ 1, В теРИТОРІалЬНІИ громадІ, 

тобто виховання насамперед за місцем іх походження. 
Служба У справах неповнолітніх, . 
упраВЛІННЯ ОСВІТИ, 

відділ У справах сім'ї та молоді, 
центральна районна лікарня, 

постійно 

2 5 3 б ФУНКЦІ'онування центру соціально-психологічної реабілітації .. а езпечити І .,. 
"Л б " ож виконання програм І заходІВ щодо ПОЛІпшення 
ю Иеток, а так .,. ... 

.... . та ДІ'тей позбавлених батьювського mклування, ДІтеи, 
становища ДІтеи-СИРІТ , 

. б кладних житrєвих обставинах. 
яю пере увають в с Служба у справах неповнолітніх, 

відділ у справах сім'ї та молоді, 
управління освіти, 

2006-201 О роки 
. ізм взаємодії та комплексного підходу У питаннях 

2.6. ВІдпрацювати Me~aн навчої влади, місцевого самоврядування, 
. ... оргаНІВ ВИІСО . '.. б 

захисту. ДІтеи омад громадських СТРУКТУР шляхєом органІ.заЦI!, ро оти 
теРИТОРІальних ГР: ітей за принципом" диного ВІкна . 
громадської приймалЬНІ з питань д 
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Служба у справах неповнолітніх, 
відділ у справах сім'ї та молоді, 
центр соціальних слу>кб ДЛЯ сім 'і, 
дітей та молоді, 

'. 2006-2007 роки 
2.7. . ПроаНaJl1зуват~ ДІяльність служби у справа." неповнолітніх, центру 
СОЦІалЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ реабілітації' "Любисток" щодо забезпечення ними 
захисту прав д~тей-с~ріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 
зокрема у ВИРІшенНІ питань з установлення юридичного ста1)'су дітей 

зазначеної категорії. забезпечення ЇХ права на житло, одержання пенсії у 
зв'язку З втратою годувальника. аліментів, державної допомоги. 

Служба у справах неповнолітніх, . . 
управЛІННЯ ОСВІТИ, . . . 
управлІННЯ праЦІ та СОЦІального 

Jахисту населення, 

постійно 
2.8. Забезпечити реалізацію правових, організаційних та соціальних засад 
державної' політики щодо забезпечення житлових прав дітей соціально 
незахищених категорій 

Служба у справах неповнолітніх, 
відділ у справах сім'ї та молоді, 
ВІДДШ з житлових питань, 

2007-2010 роки 
2.9. Створити умови для здобуггя повної загальної cepe~HЬOЇ осв~ти ~ТЬМИ? 
які не навчалися тривалий час або не навчалися взагалІ, на базІ веЧlРНЬОI 
школи і професійно-технічних навчальних закл~іВ. . 

УправлІННЯ ОСВІТИ, 

СJIy>кба у справах неповнолітніх, 
відділ у справах сім'ї та молоді, 

постійно 

111 РЕфОРМУВАННЯ ІНТЕРНАТНИХ ЗАКЛАДІВ ДЛЯ ДІТЕЙ-СИРІ ТА 
• ДІТЕй, ПОЗБАВЛЕНИХ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ 

ання дітей що набувають ста1}'С дітей-сиріт та дітей, 
З.1.Забезпечити ВЛ~1}'В . ;ння до закладів нового типу, npийомних 
позбавлених батьКІВСЬКОГО ПІКЛУВ , 

сімей. СJIy>кба у справах неповнолітніх 
управління освіти, 
центральна районна лікарня, 

2007-2010 роки 



3.2. Продовжувати практику переведення дітей які перебувають в 
iHTe~H~TH~~" заКJIа~ах ~ИіВСЬ~ої області, до центру ~оціально-психологічної 
реабlЛ1таЦ11 Любисток, за МІсцем походження дітей. 

Служба у справах неповнолітніх, . . 
упраВЛІННЯ ОСВІТИ, 

1006-2009 роки 
3.3. З метою запобігання передачі дітей віком від О до 3 років до обласних 
будинків дитини~ вивчити питання щодо створення груп тимчасового 
перебування таких дітей у центральній районній лікарні. 

Центральна районна лікарня, 
фінансове управління, 

2007-2009 роки 

Jf·:ЗАЛОБIГАННЯ ДИТЯЧІЙ БЕЗЛРИТVЛЬНОСТІІ БЕЗДОГЛЯДНОСТІ 

4.1. Налагодити ефективну співпрацю місцевих органів виконавчої влади та 
органів місцевого самоврядування щодо соціально-правового З8.хисту 
безпритульних і бездоглядних дітей, їх соціалізації, реабілітації та адаптації в . . 
СУСПlЛ ЬСТВ1. 

Служба у справах неповнолітніх, . . . ,.. . 
ВІДДІЛ У справах СІМ І та МОЛОДІ, 

центр соціальних служб для сім 'ї, 
дітей та молоді, 
Броварський МБ ГУ МВС в 
Київській області, 
центральна районна лікарня, 
Броварський базовий 
міськраАонний центр заАнятості, 
відділ культури, 
відділ фізкультури та спорту, 

управління освіти, 
постійно 

·w снення контролю за дотриманням культурно-
4.2. Забезпечити ЗДІИ . ими залами, комп'ютерними клубами 
Розважальними закладами, ІГРОВ . . ... б 

. щодо порядку ВІДВІДУВання ІХ ДІТЬМИ, за орони 

нормативно-правових аlтв поїв тютюнових виробів, розповсюдження 
продажу алкогольнИХ на '... асилля жорстокості. 

. анди проСТИТУЦII, н , . . 
наркотиюв, пропаг Служба у справах неПОВНОЛ1ТН1Х, . ,.. . 

відділ у справах сІМ І та МОЛОД1, 

центр соціальних служб для сім'ї, 
дітей та молоді, 
Броварський МБ .ГУ МВС в 
Київській облаСТІ, 



відділ культури, 

. 2006-2007 роки, щоквартально 
4.3. Забез~ечити ВИСВІтлення в програмах місцевого телебачення та засобах 
масової Інфо~маціj питань про подолання дитячої безпрИ1УЛЬНОсті і 
бездоглядн~сТJ, пгивернення уваги населення до цієї соціальної проблеми, а 
також якнаиширшого залучення громадськості до ії роз'язання. 

Служба у справах неповнолітніх, 
відділ у справах сім 'ї та молоді, 
управління освіти, 

постійно 
4.4. Підтримувати діяльність Всеукраїнської дитячої лінії "Телефон довіри". 

Служба у справах неповнолітніх 
Відділ у справа.х сім 'ї та молоді 
Управління освіти 

постійно 
4.5. Забезпечити участь центру соціально-психологічної реабілітації 
~'ЛlOбисток" у Всеукраїнському огляді-конкурсі серед притулків для 

неПОВНОЛІТНІХ. 

Служба у справах неповнолітніх, 

постійно 

4.6. Налагодження системи інформування підрозділів кримінальної міліції у 
справа.х неповнолітніх, служби у справах неповнолітніх, управління освіти, 
відділу у справах сім'ї та молоді, центру соціальних служб для сім'ї, дітей та 
молоді про дітей, які не навчаються, скоїли злочини, правопорушення, 
затримані за вживання наркотичних реЧQВИН, алкогольних напоїв, 

бродяжництво, жебракування. 
Служба у справах неповнолітніх, 
Броварський МБ ГУ МВС в 

Київській області, 
відділ у справах сім'ї та молоді, 
центр соціальних служб для сім'ї, 
дітей та молоді, 
управління освіти, 

постійно 

4.7. 3алvuати до подолання дитяч.ої ~езприту.рацЛЬюНюОСТ1ть· в II:нтбеерЗедс~~х:ляддt'тНеОи", сті 
J : ..... елігійні органІзацІІ, що п "". 

громадсью, благОДІИНI, Р СЛУ>І,ба у справах неповнолітніх, . . . ,.. . 
ВІДДШ У справах СІМ І та молоДІ, 

управління освіти, 
центральна районна лікарня, 
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. по~йно 
4.8. ОргаН1.~увати po~o1Y з батьками, які не виконують виховних функцій, 
залучаючи ІХ до учаСТІ в батьківських зборах, семінара.х, тренінгах. 

Служба у справах неповнолітніх 
відділ у справах сім 'ї та молоді, 
управління освіти, 

постійно 
4 9 Сприяти працевлаwтувclННЮ неПОВНОJlітніх шляхом бронювання робочих 
місць на підприємrтвах, установа.х та організаціях міста. 

Броварський базовий місьрайцентр 
зайнятості, 

постійно 
4 І О Проводити профорієнтаційні маСОВІ заходи РІЗНИХ форм для учнів .. . 
зага."ЬНООСВІТНlХ шкІЛ. 

Броварський базовий місьрайцентр 

зайнятості, 

2006-2010 роки 
4. І І. З метою підвищення правової культури дітей уразливих категорій, 
рО3ВИТkJ' їх мистецы�и,с та спортивних здібностей, щороку проводити міські 

та брати участь в обласних: 
грі Брейн-рингу "Підліток і право"; 
шахова-шашковому турнірі "Граємо в шахи разом"; 
мистецькому фестивалі "Світ дитинства". 

Служба у справах неповнолітніх, 

2006-2010 роки· 

4.12. Організувати та провести свято до Дня захис1У дітей для соціально 
незахищених категорій дітей міста. 

Служба у справах неповнолітніх, 
управління освіти, 
відділ у справах сім 'ї та молоді, 

Щорічно, О 1 червня 

4 13 О · поїздки на свята: "Ялинка", до Дня захисту дітей, 
. . ргаНІзувати .. "У' .. "У .. . . . б · ... них концерТІВ у палаЦІ краІна , краlНСЬКОМУ ДОМІ 

ВІДВІДУВання лагОДІИ .... 
.... . незахищених катеГОРІИ. 

тощо ДЛЯ ДІтеи СОЦlально-

Служба у справах неповнолітніх, 

2006-2010 роки 



4 .. 15. Провести аК:.tію м.илосерШІ до Нового року для дітей, які перебувають у 
МІСUЯХ позбавлення ВОЛІ. 

Служба у справах неповнолітніх, 

ЩОРІЧНО, грудень. 

":HAVKOBO-fJIIЕТОДИЧНА РОБОТА З ПОДОЛАННН ДНТНЧО/ 
БЕЗЛРИТJ'ЛЬНОСТІІ БЕЗДОГЛЯДНОСТІ, КАДРОВЕ ТА 

АIАТЕРІАЛЬНО-ТЕ~УНIЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННН 
СЛJ?/(-БИ У СПРАВАХ НЕПОВНОЛІТНІХ 

5.1. Провести семінари працівників, які займаються вирішенням питань 
запобігання беЗДОГЛЯДііості серед дітей, їх реабілітацією та соціальним 
захистом. 

5.2. Організувати -.. ~, 

гараНТJI та захист . 

Управління освіти, 

служба у справах неповнолітніх, 
відділ у справа.х сім 'ї та молоді, 

rlОСтійно 
провести МІСЬКУ конференцію "Діти вулиці: права, 

У правління освіти, 
служба у справах неповнолітніх, . . . ,.. . 
ВІДДІЛ У справах СІМ І та МОЛОДІ, 

травень 2008 року 
5.3. Проводити вивчення стану дитячої безпритульності і бездоглядності в 
МІСТІ. 

Служба у справах неповнолітніх, . . . ,.. . 
ВІДДІЛ У справах СІМ І та МОЛОДІ, 

щокварталу, 2006-2010 роки 

б· 01 досвІД' роботи та на практиці впроваджувати 5 4 Вивчити зару ІЖНИИ . . . . ... .. 
• '. 'оо обігання бездоглядносп І безnpитульносп Д1теи, ІХ 

ефеКТИВНІ теХНОЛОГll зап 

реабілітації та соціального захисту. Служба у правах неповнолітніх, 
. ,.. . 

відділ у справах СІМ І та МОЛОДІ, 

управління освіти, 

постійно 
. функціонування соціального гуртожитку з 

5.5. Забезпечити ВІДКРИТГЯ та дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
метою поліпшення стано~и~а кі перебувають У складних житrЄВИХ 
батьківського піклування, ДІтеи, я 
обставинах. 

. ,.. . 
Відділ у справах СІМ І та МОЛОДІ, 

фінансове управління, 
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. до 2010 року 
5.6. Забезпечити ФУНКЦІОнування мережі позашкільних навчальних заЮJадів 
за Mi~иeM пр~живання ді1~Й, підвищення ефективності іх роботи, вжитгя 
захоДІВ до 81днорлення тих, що використовуються не за призначенням, 
залуttен ня до занять в гуртка.х" спортивних секціях дітей з малозабезпечених і 
неблагополучних сімей. 

Управління освіти, 
відділ у справах сім 'ї та молоді, 
~лужба у справах неповнолітніх, 

постійно 
5.7. З метою обслуговування дітей, які перебуваlOТЬ у дитячій лікарні з 
соціальних причин, змінити штатний розклад дитячої лікарні: ввести 4,5 
посади МО.10ДШОЇ сестри для цілодобової роботи та 2 посади вихователя. 

Забезпечити фінансування дітей, які з соціальних причин перебувають 
у дитячій іl1карні, пологовону будиНl~l'. 

Центральна районна лікарня 

2007- 2010 роки 
5.8. Для створення єдиного реєстру дітей-сиріт, дітей, позбавлених 
батьківського піклування, дітей, які перебувають в особливо складних та 
надзвичайних у 1\·10 вах, удосконалення системи обліку і організації 
соціального супроводу дітей зазначеної категорії, забезпечити службу у 
справа.х неповнолітніх комп'ютерною технікою. 

Фінансове управління 

І квартал 2007р. 

Міський голова 
В.О.Антоненко 



Міський голова 

Антоненко В.О. ------, .. __ -~ 2006р. 

N!! 

Кошторис витрат на фінансуваllllЯ міської ПI)ограМIІ 

запобігання дитячій безпритульності і беlдОГ ЛЯДlІості на 2007 I)il' 
м.БроваРII 

пІп І Назва заходу, потреб ... для проведення 

1. І П.l.l. Забезпечити своєчасне виявлення, облік, проведення соціального інспектування та 
супроводженНJI сімей, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції стосовно 
дітей, HaдaнНJI комплексної допомоги сім'ям з дітьми, зокрема СПРИЯННЯ працевлаштуванню 
батьків, отриманню державної допомоги: 

- витрати на відрядження по Київській області та за ЇЇ межами (повернення дітей з 
притулків для неповнолітніх; участь спеціаліста сен у судових засіданнях, які відбуваються 
в поза межами міста, з метою захисту прав та інтересів дітей; реінтеграція дітей в сім'ї 
біологічних родичів; 

- витрати на проїзд по місту. 
2. І П. 1.5. З метою пропаганди переваг сімейного виховання проводити вручення пам' ятноі . . 

медалІ новонародженим ДІТЯМ. 

З. І П.l.9. Організація проведення навчальних семінарів, практикумів, круглих СТОЛІВ для 
прийомних батьків та батьків-вихователів щодо підвищення іх виховного потенціалу. 

4. І П. 3.2. Продовжувати практику переведення дітей, які перебувають в інтернатних закладах 
Київської області, до центру соціально-психологічної реабілітації "Любисток", за місцем 
походження дітей. (витрати на поїздки за дітьми) 

CY~1a коштів, які 
потрібні для 

реалізцціі заходів, 

ТІІС. грн. 

8,3 

8,00 

0,30 
45,00 

1,00 

0,30 



"-s: '-' 71. 4.11:' з АїёТо;о- ііідвищен'ня правової іcjfJiьтури ДІтей уразливих категорtи. розвитку ІХ \ 
мистеЦЬКИХ та спортивних здібностей, ЩОРОІ<)' проводити місы�її та брати участь 8 обласних: 

грі Брейн-рннгу "Підліток і право"; 

ш&~ово-wаwковому турнірі "Граємо в шахи разом "~ 

мистецькому фестивалі "Світ дитинства". 
Транспортні витрати до обласних за.ходів 

",UU 

1 ~OO 
1,00 
1,00 
1,00 

16. І П. 4.12. Організувати та провести свято до Дня захисту ді ,'ей для COHi,liIlJIIO l-іёlа-~~lщеIIИХ І 5,00 
категорій дітей міста. І 
(проведення тренінгів, конкурсів, відвідування дітей, які із соціальних ПРИЧИН перебувають в 
медичних закладах, відвідування театру, цирку, кінотеатру тощо) 

7. 'п. 4.13. Організувати поїздки на свята: "Ялинка'~j до Дня за.хисту дітей, ВІДВІдування 
благодійних концертів у палаці "Україна", українсы�омуy домі тощо для дітей соціально

незахищених категорій. 
(транспЩ!тнї витрати) 

8. 'п. 4.15. Провести акцію милосердя до Нового року для дітей, які перебувають у місцях 
позбавлення волі. 
Шридбання продуктів Х~РlІ}'Вання, одягу) 

9. 'п. 5.8. для створення єдиного реєстру дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 
піклування, дітей, які перебувають в особливо складних та надзвичайних умовах, 
удосконалення системи обліку і організації соціального супроводу дітей зазначеної категорії, 
забезпечити слух<бу у справах неповнолітніх комп'ютерною технікою та забезпечити 
фінансування підключення до Інтернет-мережі та ії обслуговування. 

ВСЬОГО: 

1,00 

1,50 

10,00 

76,10 

Начальник сЛ}')кби у справах неповнолітніх ~ Л.М.Виноградова 



БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

СЛУЖБА У СПРАВАХ НЕПОВНОЛІТНІХ 

07·ЮU "lІІвсь"а область, м БроваРІІ. вул. М.Лагунової. З-а. тел. (294)4-02-95 

Від ~ І а. () 6' N!! 6'J( 
На Н!! за ' t.".!J ----- ---~~ 

l\tIiCLKOMY голові 
Антоненку В.О 

Шановниіі Вікторе ОлексаНДРОВІ.ЧУ! 

На виконання Законів України "Про забезпечення організаційно
правових УІ\ІОВ соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування", Про органи і служби у справах неповнолітніх та 
спеціальні установи для неповнолітніх", "Про охорону дитинства" "Про 
основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей'·, 
"'Про соціальну роботу з дітьми та молоддю", Указу Президента України від 
] 1.07.2005 N!!108f./2005 "Про першочергові заходи щодо захисту прав дітей" 
постанови Кабінету Міністрів України від 11.05.2006 Н!! 623 "Про 
затвердження Державної програми подолання дитячої безпритульності і 
бездоглядності на 2006-2010 роки", з метою соціально-правового з3.'Хисту 
дітей, які перебувають у складних житгєвих обставинах, та застосування 
ефективних форм їх соціальної підтримки, прошу розглянути на черговій 
сесіl Броварської міСЬІ(ОЇ ради .~итання про ~атвердження Програми 
запобігання дитячій безпритульносn 1 беЗДОГЛЯДНОСТІ на 2006-2010 роки. 

Начальник служби 
Л.м.виноградова 

=aD' ...... - ----D7S'''t .. ?,=-_ 

~ 
•. ~6РОDаjJсь:(иА мак t 
'В~ниli .P~: ./tJ. ~ ~ 
-~" - ,. 
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