
                                                                                      
 

 

 

 

 

 

БАШТАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від                        2021 року             Баштанка                                             №         
 

Про попередній розгляд проєкту рішення 
Баштанської міської ради «Про 

затвердження Комплексної програми 
захисту прав дітей Баштанської міської 
ради «Дитинство» на 2021-2023 роки» 

 

    Керуючись пунктом  1 частини другої  статті 52 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», розглянувши проєкт рішення Баштанської 
міської ради «Про затвердження Комплексної програми захисту прав дітей 
Баштанської міської ради «Дитинство» на 2021-2023 роки», виконавчий комітет  
міської ради 

 

ВИРІШИВ: 
 

Схвалити проєкт рішення Баштанської міської ради «Про затвердження 
Комплексної програми захисту прав дітей Баштанської міської ради «Дитинство» 
на 2021-2023 роки» та винести даний проєкт рішення на розгляд чергової сесії 
міської ради (проєкт рішення додається). 

 

 

Міський голова                                 Олександр БЕРЕГОВИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                   ПРОЄКТ 

 

 

БАШТАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

від « » 20 року № _ Порядковий номер сесії (римськими 

Баштанка цифрами) та скликання (словом) 
 

 

Про затвердження Комплексної 
програми захисту прав дітей 
Баштанської міської ради 
«Дитинство»  на   2022-2023 роки 

 
Відповідно до пункту 16 частини першої статті 43 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», статті 5 Закону України «Про охорону 
дитинства», статей 3, 4 Закону України «Про забезпечення організаційно-

правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування», Указів Президента України від 16 грудня 2011 року 
№ 1163/2011 «Про питання щодо забезпечення реалізації прав дітей в Україні», 
від 30 вересня 2019 року № 721/2019 «Про деякі питання забезпечення прав та 
законних інтересів дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 
розвитку та підтримки сімейних форм виховання», постанов Кабінету Міністрів 
України від 24 вересня 2008 року № 866 «Питання діяльності органів опіки та 
піклування, пов’язаної із захистом прав дитини» та від 08 жовтня 2008 року № 
905 «Про затвердження Порядку провадження діяльності з усиновлення та 
здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей», враховуючи 
рішення Миколаївської обласної ради від 23 грудня 2020 року № 11 «Про 
затвердження Комплексної програми захисту прав дітей Миколаївської області 
«Дитинство» на 2021-2023 роки», з метою забезпечення оптимального 
функціонування цілісної системи захисту прав дітей у Баштанській міській раді 
в умовах адміністративно-територіальної реформи та децентралізації влади, 
Баштанська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Затвердити Комплексну програму захисту прав дітей Баштанської міської 
ради «Дитинство» на 2022-2023 роки (далі – Програма), що додається. 
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2. Виконавчому комітету  Баштанської міської ради забезпечити виконання 
заходів Програми. 

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
міської ради з питань соціального захисту, медицини, торгівлі, побутового 
обслуговування, освіти, культури, спорту, молодіжної політики, духовності, 
законності, захисту прав громадян, депутатської діяльності та етики. 
 

 

 

Міський голова Олександр БЕРЕГОВИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення міської ради 

                         р. № 

 

 

КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА 

захисту прав дітей Баштанської міської ради «Дитинство»  

на 2022-2023 роки 

 

Розділ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Баштанська міська рада бере участь у загальнодержавній діяльності зі 
створення сприятливого для дітей середовища, в якому гідний розвиток і захист 
їх прав забезпечується з дотриманням принципів демократії, рівності, миру, 
соціальної справедливості з урахуванням моральних засад і традиційних 
цінностей українського суспільства, спрямованих на зміцнення сім'ї та 
морального здоров'я дітей в громаді.  

Програму розроблено на виконання завдань Національної стратегії 
реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на                           
2017-2026 роки, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від                                    
09 серпня 2017 року № 526-р.  

Ця Програма стане важливим інструментом налагодження партнерства між 
суб’єктами соціальної роботи громади щодо захисту прав дітей, зокрема,  в 
частині забезпечення реалізації прав дитини на сімейне виховання.  

 

Розділ 2. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМ,  
НА РОЗВ’ЯЗАННЯ ЯКИХ СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА 

 

Утвердження в суспільстві сімейних цінностей, забезпечення морального 
здоров'я сім’ї, виховання відповідального батьківства, профілактика 
правопорушень з боку дітей на сьогодні є одними з пріоритетних напрямів 
державної політики в Україні та в громаді зокрема. 

Результативна робота щодо запобігання соціальному сирітству, реабілітації 
бездоглядних та безпритульних дітей, розвитку сімейних форм виховання дітей, 
позбавлених батьківського піклування, створює умови для реалізації права 
кожної дитини на виховання в сім'ї.  

Низький рівень сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, залишається однією з нагальних  соціальних проблем, 
яка не може бути розв’язана без участі органів місцевого самоврядування, 
активізації  участі територіальних громад у захисті прав та розвитку дітей і 
потребує розробки та впровадження відповідної Програми в Баштанській 
територіальній громаді. 
 

Розділ 3. МЕТА ПРОГРАМИ 

Метою  Програми  є  забезпечення  оптимального  функціонування  системи 
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захисту прав дітей в громаді відповідно до вимог 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 № 1163/2011 "Про питання щодо забезпечення 
реалізації прав дітей в Україні", Указу Президента України від    30 вересня 2019 
року № 721/2019 «Про деякі питання забезпечення прав та законних інтересів 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, розвитку та 
підтримки сімейних форм виховання», Постанов Кабінету Міністрів України                
від 08 жовтня 2008 року № 905 "Про затвердження Порядку провадження 
діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав 
усиновлених дітей" та від 24 вересня 2008 року № 866 "Питання діяльності 
органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини". 

Досягнення поставленої мети потребує активізації: групової та 
індивідуальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю на предмет пропаганди 
здорового способу життя; формування стійкого неприйняття громадою паління, 
вживання наркотиків та алкоголю; залучення людей, що страждають від 
залежностей, до корекційних та лікувальних заходів. Основним заходом, що 
сприяє зміцненню та збереженню здоров’я і сім’ї, є формування у населення 
свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я оточуючих. Очікується, що всі 
зусилля суб’єктів соціальної роботи будуть спрямовані на успішну реалізацію 
пріоритетів та заходів Програми. 
  Програма передбачає відтворення національної традиції українського 
народу: взяття відповідальності за долю дитини, яка залишилась без батьківської 
турботи; піклування влади про кожну конкретну дитину, яка по волі злої долі 
потрапляє у біду, залишаючись без родинного тепла та затишку. 
 

 

Розділ 4. ОБҐРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ  
РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ 

 

Стабільність держави та її розвиток значною мірою залежить від ставлення 
держави до проблем дітей, їх інтересів та потреб. Зі зниженням потенціалу 
загальнолюдських і духовних цінностей у суспільстві активно виявляється 
феномен сирітства – зростає кількість дітей, які залишаються без батьківського 
піклування. 

Тому проблема захисту прав дітей є однією з головних завдань для 
розвитку Баштанської територіальної громади. Проте не варто забувати, що 
посилення безконтрольності за руйнівною силою безвідповідального батьківства 
призведе до поглиблення проблеми соціального сирітства, а, отже, і зниження 
рівня соціальної захищеності дітей і суспільства в цілому. Саме зусиллями всіх 
установ і організацій, місцевого самоврядування і громадськості, вирішуються 
нагальні проблеми у суспільстві. Завдяки тісній співпраці, за умов сприятливої 
політики держави, забезпечується ефективна профілактика роботи щодо захисту 
прав дітей.  
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Розділ 5. ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ ПРОГРАМИ 

 

Основні завдання Програми: 
 

запобігання соціальному сирітству, подолання бездоглядності та 
безпритульності серед дітей; 

соціальний  захист дітей-сиріт  та дітей, позбавлених батьківського 
піклування; 

запобігання використанню дитячої праці; 
захист прав дітей, які вчинили правопорушення; 
підвищення ролі територіальної громади у вирішенні питань захисту прав та 

розвитку дітей;  
методична робота та підвищення фахового рівня  співробітників, які 

займаються захистом прав дітей; 
запобігання та протидія домашньому насильству стосовно дітей, булінгу; 
соціальний  захист дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних 

конфліктів, осіб з їх числа. 
 

Розділ 6. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ 

 

Виконання Програми дасть можливість: 
 

удосконалити систему надання дітям психологічних, соціально-

педагогічних, соціально-медичних, юридичних, інформаційних та інших послуг 
незалежно від місця проживання;  

             забезпечити підтримку кожної сім'ї, що опинилася в складних життєвих 
обставинах; 
 забезпечити розвиток мережі альтернативних інтернатам послуг для сімей 
та дітей; 
 забезпечити заходи щодо запобігання та протидії домашньому насильству 
стосовно дітей, булінгу; 
 забезпечити соціальний захист дітей, які постраждали внаслідок воєнних 
дій та збройних конфліктів; 

активізувати роботу щодо розвитку мережі будинків сімейного типу та 
підтримки розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування; 

забезпечити безперешкодне функціонування механізму фінансування 
потреб дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, за принципом 
"гроші ходять за дитиною";  

поширити практику сімейного влаштування дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування;  

забезпечити умови для активізації національного усиновлення;  
поліпшити  стан захисту житлових прав дітей–сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування; 
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запровадити ефективну систему спеціалізованих соціальних послуг для 
дітей та молоді з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування; 

активізувати діяльність громадськості щодо підтримки сімей з дітьми;  
    забезпечити поширення соціальної реклами та широке висвітлення в засобах 

масової інформації питань соціально-правового захисту дітей, дотримання 
положень  Конвенції ООН про права дитини. 

 

Розділ 7. РОЗРАХУНОК ОБСЯГІВ ТА ВИЗНАЧЕННЯ  
ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ 

 

Реалізація заходів Програми здійснюватиметься у межах видатків, 
передбачених у бюджеті Баштанської міської ради на ці цілі, а також за рахунок 
інших джерел, не заборонених чинним законодавством. 

Орієнтовний розрахунок обсягів та визначення джерел фінансування 
заходів Програми наведено у додатку 3. 
 

Розділ 8. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМИ 

 

Контроль за виконанням завдань і заходів Програми здійснює служба у 
справах дітей Баштанської міської ради. 

Установи, організації, керівники структурних підрозділів Баштанської 
міської ради забезпечують виконання заходів Програми та щопівроку                    
до 15 липня та до 15 січня інформують службу у справах дітей Баштанської 
міської ради  про їх виконання.  

Служба у справах дітей Баштанської міської ради щопівроку до 01 лютого 
та до 01 серпня (починаючи з 01 серпня 2022 року) інформує  постійну комісію 
міської ради з питань соціального захисту, медицини, торгівлі, побутового 
обслуговування, освіти, культури, спорту, молодіжної політики, духовності, 
законності, захисту прав громадян, депутатської діяльності та етики. 
 

 

                                                                                                                             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Додаток 1 

до Програми 

 

 

ПАСПОРТ 

КОМПЛЕКСНОЇ ПРОГРАМИ 

захисту прав дітей Баштанської міської ради «Дитинство»  

на 2022-2023 роки 

 

 

1. Програму затверджено рішенням Баштанської міської ради від              
2021 року  №     . 
 

 2. Ініціатор – служба у справах дітей Баштанської міської ради. 
 

 3. Відповідальні виконавці: 
 

служба у справах дітей Баштанської міської ради; 
відділ з соціальних питань Баштанської міської ради; 
відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської 
ради; 
КУ «Центр надання соціальних послуг Баштанської міської ради»; 
КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги Баштанської міської 

ради»; 
КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради; 
Баштанський районний відділ поліції ГУНП в Миколаївській області (за 

узгодженням). 
 

 

4. Строк виконання: до 2023 року (включно). 
 

5. Основні джерела фінансування Програми: 
місцевий бюджет;  
інші джерела, не заборонені чинним законодавством. 
 

 

 

 

Заступник міського голови з питань  
діяльності виконавчих органів ради                                Світлана ЄВДОЩЕНКО 

 

 



 
Додаток 2 

до Програми 

 

ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ І ЗАХОДІВ 

КОМПЛЕКСНОЇ ПРОГРАМИ ЗАХИСТУ ПРАВ ДІТЕЙ БАШТАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 «ДИТИНСТВО»  
НА 2022 – 2023 РОКИ 

 

№ 

з/п 
Зміст заходу Відповідальні виконавці 

Джерела 
фінансува

ння 

Орієнтовні обсяги фінансового 
забезпечення 

(тис. гривень) * Очікувані результати 

Всього 

У тому числі за  
роками 

2022 2023 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. ЗАПОБІГАННЯ СОЦІАЛЬНОМУ СИРІТСТВУ, ПОДОЛАННЯ БЕЗДОГЛЯДНОСТІ ТА БЕЗПРИТУЛЬНОСТІ СЕРЕД ДІТЕЙ 

1.1 Забезпечувати раннє 
виявлення, оцінку 
потреб та своєчасне 
надання соціальних 
послуг сім’ям з дітьми, 
які опинилися у 
складних життєвих 
обставинах, у разі 
потреби – взяття під 
соціальний супровід 

КУ «Центр надання соціальних 
послуг Баштанської міської ради»; 
служба у справах дітей Баштанської 
міської ради; відділ освіти, молоді 
та спорту виконавчого комітету 
Баштанської міської ради; 
Баштанський районний відділ 
поліції ГУНП в Миколаївській 
області (за узгодженням); відділ з 
соціальних питань Баштанської 
міської ради; КНП «Центр 
первинної медико-санітарної 
допомоги Баштанської міської 
ради»; КНП «Баштанська 
багатопрофільна лікарня» 
Баштанської міської ради; старости 

Виконання заходу не потребує фінансування 

 

Надання 
стовідсоткових 
соціальних послуг 
сім’ям з дітьми, які 
опинилися у складних 
життєвих обставинах 
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старостинських округів 
Баштанської міської ради. 

1.2 Підтримувати співпрацю 
суб’єктів соціальної 
роботи та Баштанської  
міської ради щодо 

соціально-правового 
захисту безпритульних і 
бездоглядних дітей, їх 
соціалізації, реабілітації 
та адаптації в суспільстві 

Служба у справах дітей 
Баштанської міської ради; КУ 
«Центр надання соціальних послуг 
Баштанської міської ради»; відділ 
освіти, молоді та спорту 
виконавчого комітету Баштанської 
міської ради; відділ з соціальних 
питань Баштанської міської ради; 
КНП «Центр первинної медико-

санітарної допомоги Баштанської 
міської ради»; КНП «Баштанська 
багатопрофільна лікарня» 
Баштанської міської ради; 
Баштанський районний відділ 
поліції ГУНП в Миколаївській 
області (за узгодженням); старости 
старостинських округів 
Баштанської міської ради. 

Виконання заходу не потребує фінансування Здійснення заходів 
соціально-правового 
захисту безпритульних 
і бездоглядних дітей, 
їх соціалізації, 
реабілітації та 
адаптації в суспільстві 

1.3 Забезпечувати у межах 
компетенції тимчасове 
влаштування дітей, які 
залишилися без 
батьківського піклування 

Служба у справах дітей 
Баштанської міської ради; 
Баштанський районний відділ 
поліції ГУНП в Миколаївській 
області (за узгодженням); старости 
старостинських округів 
Баштанської міської ради. 

Виконання заходу не потребує фінансування Влаштування дітей, які 
залишилися без 
батьківського 

піклування 
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1.4 Продовжувати 
проведення спільних 
заходів – рейдів «Діти 
вулиці» щодо виявлення 
дітей, які займаються 
бродяжництвом та 
жебракуванням; 
профілактичних 
відпрацювань 
комп'ютерних клубів, 
відеотек та дискотек 
щодо відвідування їх 
дітьми під час уроків та 
у вечірній час; рейдів-

перевірок торговельних 
закладів стосовно 
реалізації ними спиртних 
напоїв та тютюнових 
виробів дітям; операції 
«Урок» з метою 
виявлення і залучення до 
навчання дітей, які 
тривалий час не 
навчаються або не 
навчалися взагалі  

Служба у справах дітей 
Баштанської міської ради; 
Баштанський районний відділ 
поліції ГУНП в Миколаївській 
області (за узгодженням); відділ 
освіти, молоді та спорту 
виконавчого комітету Баштанської 
міської ради; старости 
старостинських округів 
Баштанської міської ради. 
 

Місцевий 
бюджет 

? ? ? Виїзди до населених 
пунктів громади для 
проведення рейдів 
«Діти вулиці»: 
2022 рік – 10  виїздів; 
2023 рік - 10 виїздів.  
Виїзди до населених 
пунктів громади для 
проведення рейдів 
«Урок»: 
2022 рік – 10 виїздів; 
2023 рік – 10 виїздів. 
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1.5 Забезпечувати негайне 
влаштування 
безпритульних дітей до 
центрів соціально-

психологічної 
реабілітації дітей, сімей 
патронатних вихователів 
за місцем виявлення 
такої дитини, вжиття 
заходів щодо 
встановлення особи 
дитини, її родинних 
зв’язків тощо, розгляд 
питання про її 
повернення на виховання 
до батьків або осіб, які їх 
замінюють. У разі 
неможливості або 
недоцільності 
повернення дитини на 
виховання до батьків 
забезпечувати збір 
документів для 
підтвердження обставин, 
за яких дитина втратила 
батьківське піклування 

Служба у справах дітей 
Баштанської міської ради; 
Баштанський районний відділ 
поліції ГУНП в Миколаївській 
області (за узгодженням); старости 
старостинських округів 
Баштанської міської ради. 
 

Місцевий 
бюджет 

В межах наявного фінансового 
ресурсу 

Негайне влаштування 
безпритульних дітей 
до центрів соціально-

психологічної 
реабілітації дітей, 
сімей патронатних 
вихователів. 

1.6 Укладення з 
патронатними 
вихователями, які 
успішно пройшли 
відповідне навчання та 
отримали позитивну 
рекомендацію, договорів 
про умови 

Служба у справах дітей 
Баштанської міської ради; 
фінансовий відділ виконавчого 
комітету Баштанської міської ради; 
відділ бухгалтерського обліку та 
звітності виконавчого комітету 
Баштанської міської ради. 

Місцевий 
бюджет 

35,385 35,385 - Укладення договорів 
про умови 
запровадження 
патронату з 
патронатними 
вихователями, 
нарахування 
поворотної фінансової 



1 2 3 4 5 6 7 8 

запровадження 
патронату, нарахування 
протягом п’яти робочих 
днів після укладення 
договору з місцевого 
бюджету поворотної 
фінансової допомоги 
(резервних коштів), що 
виплачуються 
патронатному 
вихователю для 
своєчасного 
забезпечення догляду, 
виховання та реабілітації 
дитини, влаштованої до 
сім’ї патронатного 
вихователя, до моменту 
отримання державної 
соціальної допомоги. 

допомоги (резервних 
коштів) для 
своєчасного 
забезпечення догляду, 
виховання та 
реабілітації дитини, 
влаштованої до сім’ї 
патронатного 
вихователя 

1.7 Надання матеріальної 
допомоги на медичне 
обстеження, лікування та 
реабілітацію дітей, які 
перебувають в сім’ях 
патронатних 
вихователів, якщо 
витрати на ці цілі 
перевищують одну 
третину від суми коштів 
щомісячної державної 
соціальної допомоги на 
дитину; на оздоровлення 
дітей у період їх 
перебування в сім’ях 

Фінансовий відділ виконавчого 
комітету Баштанської міської ради; 
відділ бухгалтерського обліку та 
звітності виконавчого комітету 
Баштанської міської ради. 

Місцевий 
бюджет 

В межах наявного фінансового 
ресурсу 

Матеріальна 
підтримка дітей, які 
перебувають в сім’ях 
патронатних 
вихователів. 
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патронатних вихователів 

1.8 Забезпечити дотримання 
культурно-

розважальними 
закладами нормативно-

правових актів щодо 
порядку відвідування їх 
дітьми, заборони 
продажу алкогольних 
напоїв, тютюнових 
виробів, 
розповсюдження 
наркотиків, пропаганди 
проституції, насилля та 
жорстокості 

Баштанський районний відділ 
поліції ГУНП в Миколаївській 
області (за узгодженням); старости 
старостинських округів 
Баштанської міської ради; служба у 
справах дітей Баштанської міської 
ради. 

 

Виконання заходу не потребує фінансування Дотримання 
культурно-

розважальними 
закладами 
нормативно-правових 
актів щодо порядку 
відвідування їх дітьми, 
заборони продажу 
алкогольних напоїв, 
тютюнових виробів, 
розповсюдження 
наркотиків, 
пропаганди 
проституції, насилля 
та жорстокості 

1.9 Підтримувати роботу 
«телефону довіри» 
служби у справах дітей  з 
метою прийому 
повідомлень від дітей та 
дорослих про факти 
жорстокого поводження 
з дітьми, порушення їх 
прав, вчинення 
правопорушень по 
відношенню до дітей та 
за їх участю, втягування 
дітей у протиправну  
діяльність, 
бродяжництво та 

Служба у справах дітей 
Баштанської міської  ради  

Виконання заходу не потребує фінансування Стовідсоткове 
відпрацювання 
повідомлень 
«телефону довіри» 
служби у справах 
дітей з метою прийому 
повідомлень від дітей 
та дорослих про факти 
жорстокого 
поводження з дітьми, 
порушення їх прав, 
вчинення 
правопорушень по 
відношенню до дітей 
та за їх участю, 
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жебракування втягування дітей у 
протиправну  
діяльність, 
бродяжництво та 
жебракування 

1.10 Проводити роботу щодо 
інформування населення 
про послугу тимчасової 
підтримки дітей, які 
опинилися в складних 
життєвих обставинах, в 
сім’ях патронатних 
вихователів на час 
подолання складних 
життєвих обставин та 
про послугу 
наставництва дітей-сиріт 
та дітей, позбавлених 
батьківського 
піклування, які 
перебувають в закладах 
інституційного догляду; 
підбір кандидатів у 
патронатні вихователі та 
у наставники, 
координація діяльності 
міждисциплінарної 
команди. 

Служба у справах дітей 
Баштанської міської  ради, КУ 
«Центр надання соціальних послуг 
Баштанської міської ради». 

Виконання заходу не потребує фінансування Забезпечення 
функціонування 
патронатних сімей на 
території громади. 
 

1.11 

 
Проводити перевірки 
родин, які опинились у 
складних життєвих 
обставинах, у разі 
встановлення фактів 
неналежного виконання 

Служба у справах дітей 
Баштанської міської ради; старости 
старостинських округів 
Баштанської міської ради; 
Баштанський районний відділ 
поліції ГУНП в Миколаївській 

Місцевий 
бюджет 

? ? ? Здійснення перевірок 
родин, які опинились у 
складних життєвих 
обставинах; у разі 
встановлення фактів 
неналежного 
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своїх батьківських 
обов’язків, вирішувати 
питання щодо складання 
адміністративних 
протоколів стосовно 
таких осіб  

області (за узгодженням). 
 

виконання своїх 
батьківських 
обов’язків - вирішення 
питань щодо 
складання 
адміністративних 
протоколів стосовно 
таких осіб 

1.12 З метою профілактики 
соціального сирітства та 
взяття сімей під 
соціальний супровід, 
забезпечити виявлення 
сімей:  
які перебувають в 
закладах інституційного 
догляду та виховання 
дітей;  
в яких є ризик вилучення 
дитини із сім’ї;  
в яких діти скоїли 
правопорушення; 
виявлення жінок, які 
мають намір відмовитися 
від новонародженої 
дитини 

Служба у справах дітей 
Баштанської міської ради; КУ 
«Центр надання соціальних послуг 
Баштанської міської ради»; відділ 
освіти, молоді та спорту 
виконавчого комітету Баштанської 
міської ради; Баштанський 
районний відділ поліції ГУНП в 
Миколаївській області (за 
узгодженням); відділ з соціальних 
питань Баштанської міської ради; 
КНП «Центр первинної медико-

санітарної допомоги Баштанської 
міської ради»; КНП «Баштанська 
багатопрофільна лікарня» 
Баштанської міської ради; старости 
старостинських округів 
Баштанської міської ради. 

Виконання заходу не потребує фінансування Виявлення сім’ї та 
надання 
стовідсоткової 
допомоги дітям, які 
перебувають в 
закладах 
інституційного 
догляду та виховання 
дітей;  
 

де є ризик вилучення 
дитини із сім’ї;  
 

які скоїли 
правопорушення;  
 

де виявлено жінок, які 
мають намір 
відмовитися від 
новонародженої 
дитини 

 

Місцевий 
бюджет 

? ? 

 

? 
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2. СОЦІАЛЬНИЙ  ЗАХИСТ ДІТЕЙ-СИРІТ  ТА ДІТЕЙ, ПОЗБАВЛЕНИХ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ 

2.1. Ведення обліку дітей, які залишились без батьківського піклування, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 

2.1.1 Після надходження 
повідомлення про 
дитину, яка залишилася 
без батьківського 
піклування, 
забезпечувати протягом 
доби проведення 
обстеження умов її 
перебування, стану 
здоров’я та з’ясування 
обставин, за яких дитина 
залишилась без 
батьківського 
піклування.  
За результатами  
обстеження умов 
перебування дитини 
складати відповідний акт 
обстеження 

Служба у справах дітей 
Баштанської міської ради; старости 
старостинських округів 
Баштанської міської ради; КУ 
«Центр надання соціальних послуг 
Баштанської міської ради»; 
Баштанський районний відділ 
поліції ГУНП в Миколаївській 
області (за узгодженням); КНП 
«Центр первинної медико-

санітарної допомоги Баштанської 
міської ради». 
 

 

 

Виконання заходу не потребує фінансування Проведено обстеження 
умов перебування, 
стану здоров’я та 
з’ясування обставин, 
за яких дитина 
залишилась без 
батьківського 
піклування.  
За результатами  
обстеження умов 
перебування дитини 
складено відповідний 
акт 

2.1.2 Забезпечувати надання 
дитині статусу дитини-

сироти або дитини, 
позбавленої 
батьківського 
піклування, виключно за 
наявності підстав, 
передбачених чинним 
законодавством 

Служба у справах дітей 
Баштанської міської ради, 
виконавчий комітет Баштанської 
міської  ради 

Виконання заходу не потребує фінансування Надання дитині 
статусу дитини-сироти 
або дитини, 
позбавленої 
батьківського 
піклування, виключно 
за наявності підстав, 
передбачених чинним 
законодавством 
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2.1.3 Забезпечити ведення  
Єдиного електронного 
банку даних про дітей-

сиріт та дітей, 
позбавлених 
батьківського 
піклування, та про сім’ї  
опікунів, піклувальників, 
прийомних батьків, 
батьків-вихователів, 
патронатних вихователів 

Служба у справах дітей 
Баштанської міської ради 

Місцевий 
бюджет 

У межах наявного фінансового 
ресурсу 

Забезпечено ведення  
Єдиного електронного 
банку даних про дітей-

сиріт та дітей, 
позбавлених 
батьківського 
піклування, та про 
сім’ї  опікунів, 
піклувальників, 
прийомних батьків, 
батьків-вихователів, 
патронатних 
вихователів 
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2.1.4 Забезпечувати внесення 
відомостей про дитину, 
яка поставлена на 
первинний облік, до 
Єдиного електронного 
банку даних про дітей-

сиріт та дітей, 
позбавлених 
батьківського 
піклування, та про сім'ї 
потенційних опікунів, 
піклувальників, 
прийомних батьків, 
батьків-вихователів, 
патронатних 
вихователів; збереження 
їхніх персональних 
даних в електронній 
обліково-статистичній 
картці дитини та 
виготовлення і належне 
оформлення дубліката 
обліково-статистичної 
картки на паперовому 
носії інформації 

Служба у справах дітей 

Баштанської міської ради.  
Місцевий 
бюджет 

У межах наявного фінансового 
ресурсу 

Внесені стовідсоткові 
відомості про дітей, 
які поставлені на 
первинний облік, до 
Єдиного електронного 
банку даних про дітей-

сиріт та дітей, 
позбавлених 
батьківського 
піклування, та про 
сім'ї опікунів, 
піклувальників, 
прийомних батьків, 
батьків-вихователів, 
збережено їхні 
персональні данні в 
електронній обліково-

статистичній картці 
дитини та виготовлено 
і належне оформлено 
дублікат обліково-

статистичної картки на 
паперовому носії 
інформації 

2.1.5 Забезпечити своєчасну 
та якісну підготовку 
анкети дитини-сироти 
або дитини,  позбавленої 
батьківського 
піклування, та доставку 
двох її примірників 
протягом одного дня до 

Служба у справах дітей 
Баштанської міської ради 

Місцевий 
бюджет 

У межах наявного фінансового 
ресурсу 

Своєчасно та якісно 
підготовлено анкету 
дитини-сироти або 
дитини,  позбавленої 
батьківського 
піклування; 
організовано доставку 
двох її примірників 
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служби у справах дітей 
облдержадміністрації у 
разі, коли протягом 
місяця після взяття 
дитини на місцевий 
облік ніхто не виявив 
бажання її усиновити або 
взяти під опіку 
(піклування) 

протягом одного дня 
до служби у справах 
дітей 
облдержадміністрації 
у разі, коли протягом 
місяця після взяття 
дитини на місцевий 
облік ніхто не виявив 

бажання її усиновити 
або взяти під опіку 
(піклування) 

2.2. ВЛАШТУВАННЯ ДІТЕЙ-СИРІТ ТА ДІТЕЙ, ПОЗБАВЛЕНИХ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ, 
ДО СІМЕЙНИХ ФОРМ ВИХОВАННЯ 

2.2.1 Забезпечувати за місцем 
походження дитини-

сироти або дитини, 
позбавленої 
батьківського 
піклування, вжиття 
дієвих заходів щодо її 
влаштування в сім’ю 
громадян України 
(усиновлення, опіка, 
піклування, прийомні 
сім’ї, дитячі будинки 
сімейного типу) 

Служба у справах дітей 
Баштанської міської ради, 
виконавчий комітет Баштанської 
міської ради (за узгодженням) 

Виконання заходу не потребує фінансування Вжито заходи щодо 
влаштування дітей-

сиріт та дітей, 
позбавлених 
батьківського 
піклування, в сім’ю 
громадян України 
(усиновлення, опіка, 
піклування, прийомні 
сім’ї, дитячі будинки 
сімейного типу) 
 

2.2.2 Брати участь у 
організації знайомства 
кандидатів в усиновителі 
з дитиною за місцем її 
проживання 
(перебування) 

Служба у справах дітей 
Баштанської міської  ради 

Місцевий 
бюджет 

У межах наявного фінансового 
ресурсу 

Проведені знайомства 
кандидатів в 
усиновителі з дитиною 
за місцем її 
проживання 
(перебування) 

2.2.3 Забезпечити шляхом Служба у справах дітей Місцевий У межах наявного фінансового Проведено відповідні 
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проведення відповідних 
перевірок нагляд за 
умовами проживання і 
виховання усиновлених 
дітей за місцем 
проживання 
усиновлювачів до 
досягнення дітьми 
вісімнадцяти років, за 
умови обов’язкового 
збереження таємниці 
усиновлення. 

Баштанської міської ради 

 

бюджет ресурсу перевірки, нагляд за 
умовами проживання і 
виховання 
усиновлених дітей за 
місцем проживання 
усиновлювачів до 
досягнення дітьми 
вісімнадцяти років 

2.2.4 Забезпечувати відвідува-

ння кандидатів в 
опікуни, піклувальники 
за місцем їх проживання,  
за результатами 
відвідування оформляти 
акт обстеження житлово-

побутових умов 
проживання  

Служба у справах дітей 
Баштанської міської  ради 

Місцевий 
бюджет 

? ? ? Стовідсоткове 
відвідування  
кандидатів в опікуни, 
піклувальники за 
місцем їх проживання,  
за результатами 
відвідування 
оформлено акти 
обстеження житлово-

побутових умов 
проживання  

2.2.5 Здійснювати контроль за 
умовами утримання, 
навчання, виховання 
дитини, над якою 
встановлено опіку, 
піклування, шляхом 
відвідування родини з 
періодичністю не рідше 
одного разу на рік 

Служба у справах дітей 
Баштанської міської  ради 

Місцевий 
бюджет 

? ? ? Проведено виїзди в  
населені пункти   
територіальної 
громади 

2022 рік – 10  виїздів; 
2023 рік - 10 виїздів.  
 

 

2.2.6 Забезпечувати 
відвідування кандидатів 

Служба у справах дітей 
Баштанської міської ради; КУ 

Місцевий 
бюджет 

В межах фінансового ресурсу Відвідано сто відсотків 
кандидатів в опікуни, 
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у прийомні батьки, 
батьки-вихователі за 
місцем їх проживання;  
за результатами 
відвідування оформляти 
акт обстеження житлово-

побутових умов 
проживання  

«Центр надання соціальних послуг 
Баштанської міської ради»  

піклувальники за 
місцем їх проживання;  
за результатами 
відвідування 
оформлено акти 
обстеження житлово-

побутових умов 
проживання 

2.2.7 З метою розвитку 
сімейних форм 
виховання проводити 
роботу щодо підбору 
кандидатів у прийомні 
батьки та батьки-

вихователі з метою 
створення прийомних 
сімей та дитячих 
будинків сімейного типу 

КУ «Центр надання соціальних 
послуг Баштанської міської ради»; 
служба у справах дітей Баштанської 
міської ради 

Виконання заходу не потребує фінансування 

Проведено роботу 
щодо підбору 
кандидатів у прийомні 
батьки та батьки-

вихователі з метою 
створення прийомних 
сімей та дитячих 
будинків сімейного 
типу 

2.2.8 З метою створення 
належних умов для 
реалізації 
індивідуальних потреб 
кожної прийомної 
дитини та дитини-

вихованця у розвитку та 
вихованні забезпечувати 
якісний соціальний 
супровід прийомних 
сімей та дитячих 
будинків сімейного типу 

КУ «Центр надання соціальних 
послуг Баштанської міської ради» 

Місцевий 
бюджет 

В межах фінансового ресурсу Забезпечено якісний 
соціальний супровід 
прийомних сімей та 
дитячих будинків 
сімейного типу 
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2.2.9 Забезпечувати контроль 
за умовами виховання, 
утримання і розвитку 
дітей, які влаштовані у 
прийомні сім’ї, дитячі 
будинки сімейного типу, 
шляхом їх 
систематичного 
відвідування та вивчення 
ситуації за місцем 
проживання 

Служба у справах дітей 
Баштанської міської  ради 

 

Місцевий 
бюджет 

? ? ? Проведено виїзди в 
населені пункти 
територіальної 
громади  
2022 рік – 4  виїзди; 
2023 рік - 4 виїзди. 

2.3. ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ВІДНОВЛЕННЯ РОДИННИХ СТОСУНКІВ 

2.3.1 Забезпечувати 
обов’язкове спільне 
влаштування рідних 
братів і сестер за 
винятком випадків, 
передбачених чинним 
законодавством України 

Служба у справах дітей 
Баштанської міської ради 

Виконання заходу не потребує фінансування Забезпечено спільне 
влаштування рідних 
братів і сестер за 
винятком випадків, 
передбачених чинним 
законодавством 
України 

2.3.2 Забезпечувати постійні 
контакти між дітьми-

сиротами та дітьми, 
позбавленими 
батьківського 
піклування, які є 
рідними братами і 
сестрами та проживають 
окремо, у тому числі 
періодичні зустрічі, 
листування, телефонні 
розмови тощо.  

Служба у справах дітей 
Баштанської міської ради  
 

Місцевий 
бюджет 

В межах фінансового ресурсу Забезпечено постійні 
контакти між дітьми-

сиротами та дітьми, 
позбавленими 
батьківського 
піклування, які є 
рідними братами і 
сестрами та 
проживають окремо 
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2.3.3 Проводити постійну 
роботу щодо пошуку 
шляхів возз’єднання 
дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених 
батьківського 
піклування, які є 
рідними братами і 
сестрами, до однієї 
форми сімейного  
влаштування 

Служба у справах дітей 
Баштанської міської ради 

Виконання заходу не потребує фінансування Організовано роботу 
щодо возз’єднання 
дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених  
батьківського 
піклування, які є 
рідними братами і 
сестрами, до однієї 
форми сімейного 
влаштування 

2.3.4 Передбачати у договорах 
про влаштування дітей 
на виховання та спільне 
проживання у прийомній 
сім'ї та угодах про 
організацію діяльності 
дитячого будинку 
сімейного типу окремим 
пунктом вимоги до 
прийомних батьків та 
батьків-вихователів 
щодо забезпечення 
постійних контактів між 
прийомними дітьми, 
дітьми-вихованцями та 
їх рідними братами і 
сестрами, які 
проживають окремо, у 
тому числі періодичні 
зустрічі, листування, 
телефонні розмови тощо 

Служба у справах дітей 
Баштанської міської ради 

Виконання заходу не потребує фінансування Прописано у 
договорах про 
влаштування дітей на 
виховання та спільне 
проживання у 
прийомній сім'ї та 
угодах про 
організацію діяльності 
дитячого будинку 
сімейного типу вимогу 
до прийомних батьків 
та батьків-вихователів 
щодо забезпечення 
постійних контактів 
між прийомними 
дітьми, дітьми-

вихованцями та їх 
рідними братами і 
сестрами, які 
проживають окремо, у 
тому числі періодичні 
зустрічі, листування, 
телефонні розмови 
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тощо 

2.4. ЗАХИСТ МАЙНОВИХ ТА ЖИТЛОВИХ ПРАВ ДІТЕЙ-СИРІТ  ТА ДІТЕЙ, ПОЗБАВЛЕНИХ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ 

2.4.1 Забезпечувати захист 
житлових та майнових 
прав дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених 
батьківського піклування 

Служба у справах дітей 
Баштанської міської  ради, 
виконавчий комітет Баштанської 
міської  ради  
 

Місцевий 
бюджет 

У межах наявного фінансового 
ресурсу 

Стовідсоткове 
забезпечення захисту 
житлових та майнових 
прав дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених 
батьківського 
піклування 

2.4.2 Забезпечити ведення 
персоніфікованого 
обліку нерухомого майна 
дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених 
батьківського піклування 

Служба у справах дітей 
Баштанської міської ради, відділ з 
питань житлово-комунального 
господарства, благоустрою, 
будівництва, розвитку 
інфраструктури та комунальної 
власності Баштанської міської ради 

 

Виконання заходу не потребує фінансування Забезпечено ведення 
персоніфікованого 
обліку нерухомого 
майна дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених 
батьківського 
піклування 

2.4.3 Забезпечити 
своєчасність, починаючи 
із 16 років, взяття дітей-

сиріт та  дітей, 
позбавлених 
батьківського 
піклування, на 
квартирний облік 

Служба у справах дітей 
Баштанської міської  ради, відділ з 
питань житлово-комунального 
господарства, благоустрою, 
будівництва, розвитку 
інфраструктури та комунальної 
власності Баштанської міської ради; 
виконавчий комітет Баштанської 

Виконання заходу не потребує фінансування Забезпечено своєчасне 
взяття дітей-сиріт та  
дітей, позбавлених 
батьківського 
піклування, на 
квартирний облік 
громадян, які 
потребують 
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громадян, які 
потребують поліпшення 
житлових умов,  та 
соціальний квартирний 
облік 

міської ради  
 

поліпшення житлових 
умов,  та соціальний 
квартирний облік 

2.4.4 Посилити контроль за 
своєчасністю 
забезпечення (протягом 
місяця після досягнення       
18 років) осіб із числа 
дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених 
батьківського 
піклування, соціальним 
житлом та надання їм у 
подальшому 
благоустроєного 
житлового приміщення 
для постійного 
проживання 

Відділ з питань житлово-

комунального господарства, 
благоустрою, будівництва, розвитку 
інфраструктури та комунальної 
власності Баштанської міської ради; 
виконавчий комітет Баштанської 
міської ради  

Місцевий 
бюджет 

У межах наявного фінансового 
ресурсу 

Посилено контроль за 
своєчасністю 
забезпечення 
(протягом місяця після 
досягнення 18 років) 
осіб із числа дітей-

сиріт та дітей, 
позбавлених 
батьківського 
піклування, 
соціальним житлом та 
надання їм у 
подальшому 
благоустроєного 
житлового 
приміщення для 
постійного 
проживання 

2.4.5 Забезпечувати за місцем 
знаходження майна (у 
тому числі нерухомого) 
дитини-сироти або 
дитини позбавленої 
батьківського 
піклування, своєчасне 
складання та належним 
чином оформлення 
опису такого майна 

Служба у справах дітей 
Баштанської міської ради, відділ з 
питань житлово-комунального 
господарства, благоустрою, 
будівництва, розвитку 
інфраструктури та комунальної 
власності Баштанської міської ради  

Місцевий 
бюджет 

У межах наявного фінансового 
ресурсу 

Забезпечено за місцем 
знаходження майна (у 
тому числі 
нерухомого) дитини-

сироти або дитини, 
позбавленої 
батьківського 
піклування, своєчасне 
складання та 
належним чином 
оформлення опису 
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такого майна 

2.4.6 Забезпечувати оформле-

ння належним чином 
факту передачі майна 
дитини-сироти або 
дитини  позбавленої 
батьківського 
піклування, особі, яка 
призначається опікуном 
над  її майном 

Служба у справах дітей 
Баштанської міської ради, відділ з 
питань житлово-комунального 
господарства, благоустрою, 
будівництва, розвитку 
інфраструктури та комунальної 
власності Баштанської міської ради  

Місцевий 
бюджет 

У межах наявного фінансового 
ресурсу 

Оформлено належним 
чином факт передачі 
майна дитини-сироти 
або дитини, 
позбавленої 
батьківського 
піклування, особі, яка 
призначається 
опікуном над її 
майном 

2.4.7 З метою недопущення 
виникнення та 
накопичення 
заборгованості за 
спожиті  житлово-

комунальні послуги 
невідкладно розглядати 
питання про передачу 
житла, яке належить 
дитині-сироті або дитині, 
позбавленій 
батьківського 
піклування, на праві 
власності в оренду іншій 
особі за рішенням 
виконавчого комітету 
міської ради за місцем 
знаходження її майна 

Служба у справах дітей 
Баштанської міської ради, 
виконавчий комітет Баштанської 
міської ради  
 

Виконання заходу не потребує фінансування Розглянуто питання 
про передачу житла, 
яке належить дитині-
сироті або дитині, 
позбавленій 
батьківського 
піклування, на праві 
власності в оренду 
іншій особі за 
рішенням виконавчого 
комітету міської ради 
за місцем знаходження 
її майна з метою 
недопущення 
виникнення та 
накопичення 
заборгованості за 
спожиті  житлово-

комунальні послуги 

2.4.8 Забезпечувати 
оформлення оренди 
житлового приміщення, 
яке належить дитині-

Служба у справах дітей 
Баштанської міської ради, відділ з 
питань житлово-комунального 
господарства, благоустрою, 

Місцевий 
бюджет 

У межах наявного фінансового 
ресурсу 

Забезпечено 
оформлення оренди 
житлового 
приміщення, яке 
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сироті або дитині, 
позбавленій 
батьківського 
піклування, виключно за 
погодженням з 
відповідним органом 
опіки та піклування 

будівництва, розвитку 
інфраструктури та комунальної 
власності Баштанської міської ради; 
виконавчий комітет Баштанської 
міської ради  
 

належить дитині-
сироті або дитині, 
позбавленій 
батьківського 
піклування, виключно 
за погодженням з 
відповідним органом 
опіки та піклування 

2.4.9 Забезпечувати за місцем 
знаходження житла, яке 
належить дитині-сироті  
або  дитині, позбавленій 
батьківського 
піклування, на праві 
власності, не пізніш як за 
шість місяців до дати 
повернення такої дитини 
із закладу для дітей-сиріт 
та дітей, позбавлених 
батьківського 
піклування, від опікуна, 
піклувальника, з 
прийомної сім'ї, 
дитячого будинку 
сімейного типу 
повідомлення особи, яка 
орендує приміщення, 
про необхідність його 
звільнення з метою 
підготовки для 
проживання дитини 

Служба у справах дітей 
Баштанської міської ради, відділ з 
питань житлово-комунального 
господарства, благоустрою, 
будівництва, розвитку 
інфраструктури та комунальної 
власності Баштанської міської ради  

Виконання заходу не потребує фінансування Забезпечувати за 
місцем знаходження 
житла, яке належить 
дитині-сироті  або  
дитині, позбавленій 
батьківського 
піклування, на праві 
власності, не пізніш як 
за шість місяців до 
дати повернення такої 
дитини із закладу для 
дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених 
батьківського 
піклування, від 
опікуна, 
піклувальника, з 
прийомної сім'ї, 
дитячого будинку 
сімейного типу 
повідомлення особи, 
яка орендує 
приміщення, про 
необхідність його 
звільнення з метою 
підготовки для 
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проживання дитини 

2.4.10 За умови, якщо у 
дитини-сироти або 
дитини, позбавленої 
батьківського 
піклування, є тільки 
право користування 
житлом, вживати заходи 
щодо передачі його в 
установленому порядку 
у власність дитини 

Служба у справах дітей 
Баштанської міської ради, відділ з 
питань житлово-комунального 
господарства, благоустрою, 
будівництва, розвитку 
інфраструктури та комунальної 
власності Баштанської міської ради; 

виконавчий комітет Баштанської 
міської ради  
 

Місцевий 
бюджет 

У межах наявного фінансового 
ресурсу 

Вжито заходи щодо  
передачі житла дитині-
сироті або дитині, 
позбавленій 

батьківського 
піклування, в 
установленому 
порядку у власність 
дитини 

2.4.11 У разі коли дитина-

сирота або дитина, 
позбавлена батьківського 
піклування, є 
спадкоємцем майна, 
забезпечувати 
призначення особи за  
місцем походження 
дитини, яка буде 
представляти інтереси 
дитини на час здійснення 
права на спадкування 

Служба у справах дітей 
Баштанської міської ради, відділ з 
питань житлово-комунального 
господарства, благоустрою, 
будівництва, розвитку 
інфраструктури та комунальної 
власності Баштанської міської ради; 
виконавчий комітет Баштанської 
міської ради  
 

Місцевий 
бюджет 

У межах наявного фінансового 
ресурсу 

Забезпечено 
призначення особи за  
місцем походження 
дитини, яка буде 
представляти інтереси 
дитини на час 
здійснення права на 
спадкування 

2.4.12 Забезпечувати за місцем 
походження або 
проживання дитини до 
набуття статусу дитини-

сироти або дитини, 
позбавленої 
батьківського 
піклування, у разі 
відсутності у неї житла 
та закінчення 
(припинення) її 

Відділ з питань житлово-

комунального господарства, 
благоустрою, будівництва, розвитку 
інфраструктури та комунальної 
власності Баштанської міської ради; 
виконавчий комітет Баштанської 
міської ради  

Місцевий 
бюджет 

У межах наявного фінансового 
ресурсу 

Забезпечено надання 
житлового 
приміщення у 
позачерговому 
порядку 
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перебування під опікою, 
піклуванням, у 
прийомній сім'ї, 
дитячому будинку 
сімейного типу, закладі 
для дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених 
батьківського 
піклування, надання їй 
житлового  приміщення 
у позачерговому порядку 

2.4.13 Забезпечувати звернення 
до суду з метою захисту 
майнових та житлових 
прав дитини, якщо 
опікуни, піклувальники 
не виконують рішення 
щодо збереження майна 
дитини-сироти або 
дитини, позбавленої 
батьківського піклування 

Служба у справах дітей 
Баштанської міської  ради 

Виконання заходу не потребує фінансування Забезпечено звернення 
до суду з метою 
захисту майнових та 
житлових прав 
дитини, якщо опікуни, 
піклувальники не 
виконують рішення 
щодо збереження 
майна дитини-сироти 
або дитини, 
позбавленої 
батьківського 
піклування 

2.4.14 З метою створення 
фонду соціального житла 
проводити 
інвентаризацію 
безгосподарного житла, 
яке після благоустрою  
можливо використати 
для забезпечення  
житлових  потреб дітей-

сиріт, дітей, позбавлених 

Відділ з питань житлово-

комунального господарства, 
благоустрою, будівництва, розвитку 
інфраструктури та комунальної 
власності Баштанської міської ради  

Виконання заходу не потребує фінансування Проведено 
інвентаризацію 
безгосподарного 
житла, яке після 
благоустрою  можливо 
використати для 
забезпечення  
житлових  потреб 
дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених 
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батьківського 
піклування, та осіб з їх 
числа 

батьківського 
піклування, та осіб з їх 
числа 

2.4.15 Здійснювати 
реконструкцію житла, 
яке належить виключно 
дітям-сиротам, дітям, 
позбавленим 
батьківського 
піклування, особам з їх 
числа, на праві власності 
(користування) і стало 
непридатним для 
проживання 

Відділ з питань житлово-

комунального господарства, 
благоустрою, будівництва, розвитку 
інфраструктури та комунальної 
власності Баштанської міської ради  

Місцевий 
бюджет 

У межах наявного фінансового 
ресурсу 

Проведено 
реконструкцію житла, 
яке належить 
виключно дітям-

сиротам, дітям, 
позбавленим 
батьківського 
піклування, особам з їх 
числа, на праві 
власності 
(користування) і стало 
непридатним для 
проживання 

2.4.16 Створити та утримувати  
фонд соціального житла 
для дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених 
батьківського 
піклування, осіб з їх 
числа, які повертаються  
за місцем свого 
походження після 
закінчення закладів 
освіти, вибуття з 
прийомної сім’ї, 
дитячого будинку 
сімейного типу 

Виконавчий комітет Баштанської 
міської  ради  
 

Місцевий 
бюджет 

У межах наявного фінансового 
ресурсу 

Створено фонд 
соціального житла для 
дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених 
батьківського 
піклування, осіб з їх 
числа, які 
повертаються  за 
місцем свого 
походження після 
закінчення навчальних 
закладів, вибуття з 
прийомної сім’ї, 
дитячого будинку 
сімейного типу 
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2.4.17 Забезпечувати контроль 
за додержанням вимог 
чинного законодавства в 
частині захисту 
майнових (житлових 
прав) неповнолітніх, 
виявляти факти 
незаконного відчуження 
житла, що належить 
неповнолітнім, сприяти 
поновленню їх прав на 
житло, а також вести 
облік таких дітей з 
метою їх соціально-

правового захисту 

Служба у справах дітей 
Баштанської міської ради 

Виконання заходу не потребує фінансування Забезпечено контроль 
за додержанням вимог 
чинного законодавства 
в частині захисту 
майнових (житлових 
прав) неповнолітніх; 
виявлено факти 
незаконного 
відчуження житла, що 
належить 
неповнолітнім, 
поновлено їх право на 
житло, а також 
проведено облік таких 
дітей з метою їх 
соціально-правового 
захисту 

 Усього за розділом 2 

 

 

 

 

 

 

 

 Місцевий 

  бюджет  
? ? ?  

3. ЗАПОБІГАННЯ ВИКОРИСТАННЮ ДИТЯЧОЇ ПРАЦІ 
3.1 З метою захисту прав 

дітей, які працюють в 
сезонних 
сільськогосподарських 
бригадах, забезпечити 
проведення операції 
«Сезонник» 

Служба у справах дітей 
Баштанської міської ради 

Місцевий 
бюджет 

У межах наявного фінансового 
ресурсу 

Проведено рейди  
«Сезонник» 
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3.2 Забезпечувати 
проведення 
інформаційно-

просвітницьких кампаній 
стосовно торгівлі дітьми, 
зосереджуючись на 
ризиках заманювання 
через обіцянки 
високооплачуваної 
роботи (зокрема за 
кордоном), участі у 
конкурсах краси тощо 

Служба у справах дітей 
Баштанської міської ради; КУ 
«Центр надання соціальних послуг 
Баштанської міської ради»; відділ 
освіти, молоді та спорту 
виконавчого комітету Баштанської 
міської ради; Баштанський 
районний відділ поліції ГУНП в 
Миколаївській області (за 
узгодженням); старости 
старостинських округів 
Баштанської міської ради. 

Виконання заходу не потребує фінансування Проведено 
інформаційно-

просвітницькі кампанії 
стосовно торгівлі 
дітьми, 
зосереджуючись на 
ризиках заманювання 
через обіцянки 
високооплачуваної 
роботи (зокрема за 
кордоном), участі у 
конкурсах краси тощо 

3.3 Забезпечувати надання 
методичної, 
психологічної та 
соціальної допомоги 
усім дітям, які були чи 
могли бути 
завербованими або 
використовувались у 
воєнних діях 

КУ «Центр надання соціальних 
послуг Баштанської міської ради»; 
відділ освіти, молоді та спорту 
виконавчого комітету Баштанської 
міської ради; служба у справах 
дітей Баштанської міської ради. 

Виконання заходу не потребує фінансування Надано методичну, 
психологічну та 
соціальну допомогу 
усім дітям, які були чи 
могли бути 
завербованими або 
використовувались у 
воєнних діях 

3.4 Забезпечити контроль за 
дотриманням чинного 

законодавства про 
використання праці 
неповнолітніх  

Служба у справах дітей 
Баштанської міської ради. 

Виконання заходу не потребує фінансування Забезпечено контроль 
за дотриманням 
чинного законодавства 
про використання 
праці неповнолітніх 

 Усього за розділом 3  Усього: У межах наявного фінансового 
ресурсу 
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4. ЗАХИСТ ПРАВ ДІТЕЙ, ЯКІ ВЧИНИЛИ ПРАВОПОРУШЕННЯ 

4.1 Сприяти забезпеченню 
належних побутових 
умов, працевлаштування, 
навчання та професійної 
підготовки 
неповнолітніх, які 
звільнилися з місць 
позбавлення волі, 
повернулися із закладів 
соціальної реабілітації 

КУ «Центр надання соціальних 
послуг Баштанської міської ради»; 
відділ освіти, молоді та спорту 
виконавчого комітету Баштанської 
міської ради; служба у справах 
дітей Баштанської міської ради 

Виконання заходу не потребує фінансування Забезпечено належні 
побутові умови, 
працевлаштування, 
навчання та 
професійну підготовку 
неповнолітніх, які 
звільнилися з місць 
позбавлення волі, 
повернулися із 
закладів соціальної 
реабілітації 

4.2 Забезпечувати надання 
соціальних послуг та 
соціальний супровід 
сімей, в яких діти 
перебувають у конфлікті 
із законом 

КУ «Центр надання соціальних 
послуг Баштанської міської ради» 

Місцевий 
бюджет 

У межах наявного фінансового 
ресурсу 

Забезпечено надання 
соціальних послуг та 
соціальний супровід 
сімей, в яких діти 
перебувають у 
конфлікті із законом 

4.3 Забезпечувати якісне 
проведення 
профілактичних бесід з 
учнями закладів 
загальної середньої 
освіти, їх батьками або 
законними 
представниками під час 
проведення 
профілактичних оглядів 
з метою раннього 
виявлення осіб, які 
зловживають 
алкогольними напоями 

Служба у справах дітей 
Баштанської міської ради; КУ 
«Центр надання соціальних послуг 
Баштанської міської ради»; відділ 
освіти, молоді та спорту 
виконавчого комітету Баштанської 
міської  ради; Баштанський 
районний відділ поліції ГУНП в 
Миколаївській області (за 
узгодженням); старости 
старостинських округів 
Баштанської міської ради; КНП 
«Центр первинної медико-

санітарної допомоги Баштанської 

Виконання заходу не потребує фінансування Проведено 
профілактичні бесіди з 
учнями 
загальноосвітніх 
навчальних закладів, 
їх батьками або 
законними 
представниками під 
час проведення 
профілактичних 
оглядів з метою 
раннього виявлення 
осіб, які зловживають 
алкогольними напоями 
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або епізодично без 
дозволу лікаря вживають 
наркотичні, психотропні 
та інші одурманюючі 
речовини 

міської ради». або епізодично без 
дозволу лікаря 
вживають наркотичні, 
психотропні та інші 
одурманюючі 
речовини 

4.4 Забезпечувати виявлення 
та обов’язкове 
направлення 
правоохоронними 
органами до 

наркологічних кабінетів 
закладів охорони 
здоров'я області 
неповнолітніх, які 
зловживають 
алкогольними напоями 
або наркотичними, 
психотропними 
засобами, з метою 
встановлення діагнозу та 
організації своєчасного 
надання їм необхідної 
медичної допомоги 

Баштанський районний відділ 
поліції ГУНП в Миколаївській 
області (за узгодженням); КНП 
«Центр первинної медико-

санітарної допомоги Баштанської 
міської ради». 

Виконання заходу не потребує фінансування Виявлено та 
обов’язково 
направлено 
правоохоронними 
органами до 

наркологічних 
кабінетів закладів 
охорони здоров'я 
області неповнолітніх, 
які зловживають 
алкогольними напоями 
або наркотичними, 
психотропними 
засобами, з метою 
встановлення діагнозу 
та організації 
своєчасного надання 
їм необхідної медичної 
допомоги 

4.5 Забезпечувати 
проведення активної 
пропаганди серед дітей 
проти вжиття алкоголю 
та наркотичних речовин, 
використовуючи 
різноманітні її форми та 
методи 

Служба у справах дітей 
Баштанської міської ради; КУ 
«Центр надання соціальних послуг 
Баштанської міської ради»; відділ 
освіти, молоді та спорту 
виконавчого комітету Баштанської 
міської ради; Баштанський 
районний відділ поліції ГУНП в 
Миколаївській області (за 

Місцевий 
бюджет 

У межах наявного фінансового 
ресурсу 

Проведено пропаганду 
серед дітей проти 
вжиття алкоголю та 
наркотичних речовин, 
використовуючи 
різноманітні її форми 
та методи 
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узгодженням); старости 
старостинських округів 
Баштанської міської ради; КНП 
«Центр первинної медико-

санітарної допомоги Баштанської 
міської ради». 

4.6 Проводити виявлення 
місць торгівлі 
алкогольними виробами 
з метою виявлення 
фактів їх продажу 
підліткам. За кожним 
таким фактом 
вирішувати питання 
щодо притягнення 
винних до 
адміністративної 
відповідальності 

Баштанський районний відділ 
поліції ГУНП в Миколаївській 
області (за узгодженням) 

Місцевий 
бюджет 

У межах наявного фінансового 
ресурсу 

Виявлено місця 
торгівлі алкогольними 
виробами з метою 
виявлення фактів їх 
продажу підліткам. За 
кожним таким фактом 
вирішено питання 
щодо притягнення 
винних до 
адміністративної 
відповідальності 

4.7 Проводити відповідну 
роботу з виявлення 
підлітків, які скоїли 
адміністративні 
правопорушення. 
Вживати заходи щодо 
виявлення дорослих осіб, 
які втягують 
неповнолітніх у 
злочинну та іншу 
протиправну діяльність 

Баштанський районний відділ 
поліції ГУНП в Миколаївській 
області (за узгодженням); служба у 
справах дітей Баштанської міської 
ради 

Виконання заходу не потребує фінансування Проведено відповідну 
роботу з виявлення 
підлітків, які скоїли 
адміністративні 
правопорушення. 
Вжито заходи щодо 
виявлення дорослих 
осіб, які втягують 
неповнолітніх у 
злочинну та іншу 
протиправну 
діяльність 

4.8 Здійснювати перевірки 
місць концентрації 
молоді, розважальних 
закладів з метою 

Баштанський районний відділ 
поліції ГУНП в Миколаївській 
області (за узгодженням); служба у 
справах дітей Баштанської міської 

Виконання заходу не потребує фінансування Проведено перевірки 
місць концентрації 
молоді, розважальних 
закладів з метою 
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виявлення дорослих осіб, 
які спонукають 
неповнолітніх до 
вживання алкогольних 
напоїв. Проводити 
виявлення нічних 
розважальних закладів з 
метою недопущення 
перебування у них 
неповнолітніх без 
супроводу дорослих  

ради виявлення дорослих 
осіб, які спонукають 
неповнолітніх до 
вживання алкогольних 
напоїв.  
Виявлено нічні 
розважальні заклади з 
метою недопущення 
перебування у них 
неповнолітніх без 
супроводу дорослих 

4.9 Забезпечувати 
проведення перевірок 
стану роботи навчально-

виховних  закладів і 
закладів позашкільної 
освіти з питань 
правового виховання 
дітей, профілактики 
правопорушень та за 
фактами вчинення 
учнями правопорушень і 
злочинів 

Служба у справах дітей 
Баштанської міської ради 

Місцевий 
бюджет 

У межах наявного фінансового 
ресурсу 

Проведено перевірки 
стану роботи 
навчально-виховних і 
позашкільних закладів 
з питань правового 
виховання дітей, 
профілактики 
правопорушень та за 
фактами вчинення 
учнями 
правопорушень і 
злочинів 

4.10 Проводити роботу щодо 
взаємного інформування 
правоохоронних органів, 
служби у справах дітей, 
закладів освіти міської 
ради про дітей, які не 
навчаються, вчинили 
злочини, 
правопорушення, 
затримані за вживання 
алкогольних напоїв, 

Служба у справах дітей 
Баштанської міської ради; 
Баштанський районний відділ 
поліції ГУНП в Миколаївській 
області (за узгодженням); відділ 
освіти, молоді та спорту 
виконавчого комітету Баштанської 
міської ради. 

Виконання заходу не потребує фінансування Проведено роботу 
щодо взаємного 
інформування 
правоохоронних 
органів, служби у 
справах дітей, відділу 
освіти про дітей, які не 
навчаються, вчинили 
злочини, 
правопорушення, 
затримані за вживання 
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наркотичних речовин, 
бродяжництво та 
жебракування 

алкогольних напоїв, 
наркотичних речовин, 
бродяжництво та 
жебракування 

4.11 Сприяти роботі у 
закладах загальної 
середньої та 
позашкільної освіти 
гуртків правознавчої 
спрямованості, 
створенню необхідних 
умов для їх 
функціонування 

Відділ освіти, молоді та спорту 
виконавчого комітету Баштанської 
міської ради. 

Виконання заходу не потребує фінансування Сприяння у роботі в 
загальноосвітніх та 
позашкільних 
навчальних закладах 
гуртків правознавчої 
спрямованості, 
створенню необхідних 
умов для їх 
функціонування 

 УСЬОГО ЗА РОЗДІЛОМ  4 Місцевий 
бюджет 

У межах наявного фінансового 
ресурсу 

 

5.  ПІДВИЩЕННЯ РОЛІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ У ВИРІШЕННІ 
ПИТАНЬ ЗАХИСТУ ПРАВ ТА РОЗВИТКУ ДІТЕЙ 

5.1 Забезпечувати 
проведення 
інформаційних заходів 
для територіальної 
громади, розміщення 
соціально-рекламної 
продукції, виробленої на 
рекламних носіях з 
питань улаштування 
дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених 
батьківського 
піклування, до сімейних 
форм виховання 

Служба у справах дітей 
Баштанської міської ради; КУ 
«Центр надання соціальних послуг 
Баштанської міської ради»; відділ з 
питань засобів масової інформації 
та зв’язків з громадськістю 
Баштанської міської ради. 

Місцевий 
бюджет 

У межах наявного фінансового 
ресурсу 

Проведено 
інформаційні заходи 
для територіальної 
громади, розміщено 
соціально-рекламну 
продукцію, вироблену 
на місцевих теле-, 

радіоканалах, інших 
рекламних носіях з 
питань улаштування 
дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених 
батьківського 
піклування, до 
сімейних форм 
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виховання 

5.2 Забезпечувати 
висвітлення у 
друкованих засобах 
масової інформації під 
тематичними рубриками 
стану виконання 
соціальних програм, 
акцій щодо 
профілактики 
правопорушень, 
рецидивної злочинності і 
злочинів, вчинених 
неповнолітніми, та 

соціального захисту 
дітей 

Служба у справах дітей 
Баштанської міської ради; відділ з 
питань засобів масової інформації 
та зв’язків з громадськістю 
Баштанської міської ради. 

 Місцевий 
бюджет 

У межах наявного фінансового 
ресурсу 

Висвітлено у 
друкованих засобах 
масової інформації під 
тематичними 
рубриками стану 
виконання соціальних 
програм, акцій щодо 
профілактики 
правопорушень, 
рецидивної 
злочинності і злочинів, 
вчинених 
неповнолітніми, та 
соціального захисту 
дітей 

5.3 Забезпечувати 
висвітлення у 
друкованих засобах 
масової інформації 
питань профілактики 
соціального сирітства, 
роботи із захисту прав 
дітей, дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених 
батьківського піклування 

Служба у справах дітей 
Баштанської міської ради; КУ 
«Центр надання соціальних послуг 
Баштанської міської ради»; відділ з 
питань засобів масової інформації 
та зв’язків з громадськістю 
Баштанської міської ради. 

Місцевий  
бюджет 

У межах наявного фінансового 
ресурсу 

Забезпечено 
висвітлення у 
друкованих засобах 
масової інформації 
питань профілактики 
соціального сирітства, 
роботи із захисту прав 
дітей, дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених 
батьківського 
піклування 
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5.4 З метою заохочення 
громадян до  
усиновлення 
забезпечувати 
розміщення повідомлень 
про дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених 
батьківського 
піклування, в засобах 
масової інформації, на 
офіційному веб-сайтй  

Служба у справах дітей 
Баштанської міської ради; відділ з 
питань засобів масової інформації 
та зв’язків з громадськістю 
Баштанської міської ради. 

Місцевий 
бюджет 

У межах наявного фінансового 
ресурсу 

Розміщено 
повідомлення про 
дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених 
батьківського 
піклування, в засобах 
масової інформації, на 
офіційному веб-сайті 

5.5 Організувати проведення 
заходів із відзначення:   
01 червня – 

Міжнародного дня 
захисту дітей; 
30 вересня – Дня 
усиновителя; 
20 листопада – Дня 
спільних дій в інтересах 
дітей 

Служба у справах дітей 
Баштанської міської ради; відділ з 
питань засобів масової інформації 
та зв’язків з громадськістю 
Баштанської міської ради; ; КУ 
«Центр надання соціальних послуг 
Баштанської міської ради»; відділ 
освіти, молоді та спорту 
виконавчого комітету Баштанської 
міської ради; відділ з соціальних 
питань Баштанської міської ради. 

Місцевий 
бюджет 

У межах наявного фінансового 
ресурсу 

Проведено заходи із 
відзначення:   
01 червня – 

Міжнародного дня 
захисту дітей; 
30 вересня – Дня 
усиновителя; 
20 листопада – Дня 
спільних дій в 
інтересах дітей 

5.6 Сприяти роботі 
громадських організацій, 
діяльність яких 
спрямовано на 
запобігання соціальному 
сирітству, забезпечення 
інтересів дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених 
батьківського піклування 

Служба у справах дітей 
Баштанської міської ради; відділ з 
питань засобів масової інформації 
та зв’язків з громадськістю 
Баштанської міської ради;  КУ 
«Центр надання соціальних послуг 
Баштанської міської ради»; відділ 
освіти, молоді та спорту 
виконавчого комітету Баштанської 
міської ради; відділ з соціальних 
питань Баштанської міської ради. 

Виконання заходу не потребує фінансування Взаємодія у роботі 
громадських 
організацій, діяльність 
яких спрямовано на 
запобігання 
соціальному сирітству, 
забезпечення інтересів 
дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених 
батьківського 
піклування 
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 Усього за розділом 5  Місцевий 

бюджет 
У межах наявного фінансового 

ресурсу 

 

   

6. МЕТОДИЧНА РОБОТА ТА ПІДВИЩЕННЯ ФАХОВОГО РІВНЯ  СПІВРОБІТНИКІВ, 
ЯКІ ЗАЙМАЮТЬСЯ ЗАХИСТОМ ПРАВ ДІТЕЙ 

6.1 Брати участь у 
проведенні семінарів, 
конференцій та нарад з  
працівниками, які 
займаються вирішенням 
питань запобігання 
бездоглядності та 
безпритульності дітей, 
профілактики скоєння 
ними правопорушень, їх 
реабілітацією та 
соціальним захистом 

Служба у справах дітей 
Баштанської міської ради; КУ 
«Центр надання соціальних послуг 
Баштанської міської ради»; відділ 
освіти, молоді та спорту 
виконавчого комітету Баштанської 
міської ради; відділ з соціальних 
питань Баштанської міської ради; 
старости старостинських округів 
Баштанської міської ради. 

Місцевий 
бюджет 

У межах наявного фінансового 
ресурсу 

Взято участь у 
проведенні семінарів, 
конференцій та нарад з  
працівниками, які 
займаються 
вирішенням питань 
запобігання 
бездоглядності та 
безпритульності дітей, 
профілактики скоєння 
ними правопорушень, 
їх реабілітацією та 
соціальним захистом 

6.2 Вивчати передовий 
досвід та впроваджувати 
ефективні технології 
профілактики 
соціального сирітства, 
роботи із захисту прав 
дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених 
батьківського піклування  

Служба у справах дітей 
Баштанської міської ради; КУ 
«Центр надання соціальних послуг 
Баштанської міської ради»; відділ 
освіти, молоді та спорту 
виконавчого комітету Баштанської 
міської ради; відділ з соціальних 
питань Баштанської міської ради; 
старости старостинських округів 
Баштанської міської ради. 

Місцевий 
бюджет 

У межах наявного фінансового 
ресурсу 

Проведено роботу 
щодо вивчення 
передового досвіду та 
впровадження 
ефективних технології 
профілактики 
соціального сирітства, 
роботи із захисту прав 
дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених 
батьківського 
піклування 
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 Усього за розділом 6 

Місцевий 
бюджет 

У межах наявного фінансового 
ресурсу 

 

 

7. ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЯ ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЬСТВУ СТОСОВНО ДІТЕЙ, БУЛІНГУ 

 

7.1 Проводити 
інформаційно-

просвітницькі заходи, 
спрямовані на 
формування 
громадянської 
небайдужості до усіх 
форм домашнього 
насильства та 
жорстокого поводження 
з дітьми 

Служба у справах дітей 
Баштанської міської ради; КУ 
«Центр надання соціальних послуг 
Баштанської міської ради»; відділ 
освіти, молоді та спорту 
виконавчого комітету Баштанської 
міської ради; відділ з соціальних 
питань Баштанської міської ради; 
старости старостинських округів 
Баштанської міської ради; 
Баштанський районний відділ 
поліції ГУНП в Миколаївській 
області (за узгодженням); відділ з 
питань засобів масової інформації 
та зв’язків з громадськістю 
Баштанської міської ради. 
 

 

Місцевий 
бюджет 

У межах наявного фінансового 
ресурсу 

 

 

 

  

Проведено 
інформаційно-

просвітницькі заходи, 
спрямовані на 
формування 
громадянської 
небайдужості до усіх 
форм домашнього 
насильства та 
жорстокого 
поводження з дітьми 
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7.2 Сприяти розвитку та 
доступності соціальних, 
інформаційних, 
правових послуг для 
дітей, які постраждали 
від домашнього 
насильства 

Служба у справах дітей 
Баштанської міської ради; КУ 
«Центр надання соціальних послуг 
Баштанської міської ради»; відділ 
освіти, молоді та спорту 
виконавчого комітету Баштанської 
міської ради; відділ з соціальних 
питань Баштанської міської ради. 
 

 

 

 

 

Місцевий 
бюджет 

У межах наявного фінансового 
ресурсу  

Проведено роботу 
щодо сприяння 
розвитку та 
доступності 
соціальних, 
інформаційних, 
правових послуг для 
дітей, які постраждали 
від домашнього 
насильства 

7.3 Забезпечити міжвідомчу 
взаємодію суб’єктів, які 
здійснюють заходи з 
питань протидії та 
захисту дітей від 
домашнього насильства 
та жорстокого 
поводження з дітьми 

Служба у справах дітей 
Баштанської міської ради; КУ 
«Центр надання соціальних послуг 
Баштанської міської ради»; відділ 
освіти, молоді та спорту 
виконавчого комітету Баштанської 
міської ради; відділ з соціальних 
питань Баштанської міської ради; 
старости старостинських округів 
Баштанської міської ради; 
Баштанський районний відділ 
поліції ГУНП в Миколаївській 
області (за узгодженням). 

Виконання заходу не потребує фінансування Забезпечено 
міжвідомчу взаємодію 
суб’єктів, які 
здійснюють заходи з 
питань протидії та 
захисту дітей від 
домашнього 
насильства та 
жорстокого 
поводження з дітьми 
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7.4 Інформувати дитину, яка 
постраждала від 
домашнього насильства, 
її батьків, інших 
законних представників, 
якщо вони не є 
кривдниками дитини, а 
також дитину, яка 
вчинила  домашнє 
насильство у будь-якій  
формі, її батьків, інших  
законних представників 
про права дитини, 
заходи та послуги, 
якими вони можуть 
скористатися 

Служба у справах дітей 
Баштанської міської ради; КУ 
«Центр надання соціальних послуг 
Баштанської міської ради»  

Місцевий 
бюджет 

 

У межах наявного фінансового 
ресурсу 

  

Надано інформацію 
для дітей, які 
постраждали від 
домашнього 
насильства, їх батьків, 
інших законних 
представників, якщо 
вони не є кривдниками 
дитини, а також дітей, 
які вчинили  домашнє 
насильство у будь-якій 
формі, їх батьків, 
інших  законних 
представників про 
права дитини, заходи 
та послуги, якими 
вони можуть 
скористатися 
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7.5 У разі неможливості 
проживання дитини зі 
своїми батьками, 
іншими законними 
представниками, у 
зв’язку з вчиненням 
домашнього насильства 
стосовно цієї дитини або 
за її участі, 
влаштовувати її до 
центру соціально-

психологічної 
реабілітації дітей або 
сім’ї патронатного 
вихователя з метою 
реабілітації дитини 
відповідно до її потреб 

Служба у справах дітей 
Баштанської міської ради 

Місцевий 
бюджет 

У межах наявного фінансового 
ресурсу 

 За потреби 
влаштовано  дітей до 
центру соціально-

психологічної 
реабілітації дітей або 
сім’ї патронатного 
вихователя з метою 
реабілітації дитини 
відповідно до її потреб 

7.6 Проводити 
профілактичну роботу з 
батьками, іншими 
законними 
представниками дитини 
із запобігання 
домашньому насильству 
стосовно дітей та за 
участю дітей 

Служба у справах дітей 
Баштанської міської ради; КУ 
«Центр надання соціальних послуг 
Баштанської міської ради»; відділ 
освіти, молоді та спорту 
виконавчого комітету Баштанської 
міської ради; відділ з соціальних 
питань Баштанської міської ради; 
старости старостинських округів 
Баштанської міської ради; 
Баштанський районний відділ 
поліції ГУНП в Миколаївській 
області (за узгодженням). 
 

 

 

Виконання заходу не потребує фінансування 

Проведено 
профілактичну роботу 
з батьками, іншими 
законними 
представниками 
дитини із запобігання 
домашньому 
насильству стосовно 
дітей та за участю 
дітей 
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7.7 Проводити заходи, 
спрямовані на 
запобігання та протидію 
булінгу (цькуванню) в 
закладах освіти 

Служба у справах дітей 
Баштанської міської ради; КУ 
«Центр надання соціальних послуг 
Баштанської міської ради»; відділ 
освіти, молоді та спорту 
виконавчого комітету Баштанської 
міської ради; відділ з соціальних 
питань Баштанської міської ради; 
старости старостинських округів 
Баштанської міської ради; 
Баштанський районний відділ 
поліції ГУНП в Миколаївській 
області (за узгодженням). 

Місцевий 
бюджет 

У межах наявного фінансового 
ресурсу  

Проведено заходи, 
спрямовані на 
запобігання та 
протидію булінгу 
(цькуванню) в 
закладах освіти 

 Усього за розділом 7  Місцевий 
бюджет 

 

У межах наявного фінансового 
ресурсу 

 

8.  СОЦІАЛЬНИЙ  ЗАХИСТ ДІТЕЙ, ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ ВНАСЛІДОК ВОЄННИХ ДІЙ 

ТА ЗБРОЙНИХ КОНФЛІКТІВ, ОСІБ З ЇХ ЧИСЛА 

8.1 Забезпечувати виявлення 
сімей з дітьми, які 
постраждали внаслідок 
воєнних дій та збройних 
конфліктів 

Служба у справах дітей 
Баштанської міської ради; КУ 
«Центр надання соціальних послуг 
Баштанської міської ради»; відділ з 
соціальних питань Баштанської 
міської ради; старости 
старостинських округів 
Баштанської міської ради. 

Виконання заходу не потребує фінансування Забезпечено виявлення 
сімей з дітьми, які 
постраждали внаслідок 
воєнних дій та 
збройних конфліктів 

8.2 Забезпечувати надання 
статусу дитини, яка 
постраждала внаслідок 
воєнних дій та збройних 
конфліктів, виключно за 

Служба у справах дітей 
Баштанської міської  ради , 
виконавчий комітет Баштанської 
міської ради 

Виконання заходу не потребує фінансування Забезпечено надання 
статусу дитини, яка 
постраждала внаслідок 
воєнних дій та 
збройних конфліктів, 
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наявності підстав, 
передбачених чинним 
законодавством України 

виключно за наявності 
підстав, передбачених 
чинним 
законодавством 
України 

8.3 Забезпечити надання 
дітям, яким встановлено 
статус дитини, яка 
постраждала внаслідок 
воєнний дій та збройних 
конфліктів, за згодою 
їхніх батьків / законних 
представників комплексу 
соціальних послуг з 
урахуванням визначених 
за результатами оцінки 
потреб дитини 

КУ «Центр надання соціальних 
послуг Баштанської міської ради» 

Місцевий 
бюджет 

У межах наявного фінансового 
ресурсу 

Надано дітям, яким 
встановлено статус 
дитини, яка 
постраждала внаслідок 
воєнний дій та 
збройних конфліктів, 
за згодою їхніх батьків 
/ законних 
представників 
комплекс соціальних 
послуг з урахуванням 
визначених за 
результатами оцінки 
потреб дитини 

8.4 Забезпечувати внесення 
відомостей про 
дитину/особу, яка 
постраждала внаслідок 
воєнних дій та збройних 
конфліктів до Єдиного 
електронного банку 
даних про дітей, які 
перебувають у складних 
життєвих обставинах, 
збереження їхніх 
персональних даних в 
електронній обліково-

статистичній картці 
дитини та виготовлення і 

Служба у справах дітей 
Баштанської міської ради  

Місцевий 
бюджет 

У межах наявного фінансового 
ресурсу 

Внесено відомості про 
дитину/особу, яка 
постраждала внаслідок 
воєнних дій та 
збройних конфліктів 
до Єдиного 
електронного банку 
даних про дітей, які 
перебувають у 
складних життєвих 
обставинах, збережено 
їхні персональні дані в 
електронній обліково-

статистичній картці 
дитини та виготовлено 
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належне оформлення 
дубліката обліково-

статистичної картки на 
паперовому носії 
інформації 

і належно оформлено 
дублікати обліково-

статистичних карток 
на паперовому носії 
інформації 

8.5 Забезпечити надання 
медичної допомоги 
(стаціонарної та 
амбулаторної), а також 
психіатричної допомоги 
дітям, які постраждали 
внаслідок воєнних дій та 
збройних конфліктів 

КНП «Центр первинної медико-

санітарної допомоги Баштанської 
міської ради»; КНП «Баштанська 
багатопрофільна лікарня» 
Баштанської міської ради. 

Місцевий 

бюджет 

У межах наявного фінансового 
ресурсу  

Надано медичну 
допомогу (стаціонарну 
та амбулаторну), а 
також психіатричну 
допомогу дітям, які 
постраждали внаслідок 
воєнних дій та 
збройних конфліктів 

8.6 Організувати інклюзивне 
навчання дітей з 
особливими освітніми 
потребами, які 
постраждали внаслідок 
воєнних дій та збройних 
конфліктів, у закладах 
дошкільної та загальної 
середньої освіти 

Відділ освіти, молоді та спорту 
виконавчого комітету Баштанської 
міської ради; КУ «Баштанський 
міський інклюзивно-ресурсний 
центр Баштанської міської ради 
Баштанського району 
Миколаївської області» 

Місцевий 
бюджет 

У межах наявного фінансового 
ресурсу  

 

 

Організовано 
інклюзивне навчання 
дітей з особливими 
освітніми потребами, 

які постраждали 
внаслідок воєнних дій 
та збройних 
конфліктів, у закладах 
дошкільної та 
загальної середньої 
освіти 

8.7 Забезпечити у закладах 
освіти за кошти місцевих 
бюджетів гаряче 
харчування дітей, які 
постраждали внаслідок 
воєнних дій та збройних 
конфліктів 

Відділ освіти, молоді та спорту 
виконавчого комітету Баштанської 
міської ради 

Місцевий 
бюджет 

У межах наявного фінансового 
ресурсу 

Забезпечено у 
закладах освіти за 
кошти місцевих 
бюджетів гаряче 
харчування дітей, які 
постраждали внаслідок 
воєнних дій та 



1 2 3 4 5 6 7 8 

збройних конфліктів 

8.8 Забезпечити соціальний 
супровід внутрішньо 
переміщених сімей з 
дітьми, які опинились у 
складних життєвих 
обставинах 

КУ «Центр надання соціальних 
послуг Баштанської міської ради» 

Місцевий 
бюджет 

У межах наявного фінансового 
ресурсу 

Забезпечено 
соціальний супровід 
внутрішньо 
переміщених сімей з 
дітьми, які опинились 
у складних життєвих 
обставинах 

 

 

 

 

 

Усього за розділом 8 

 

 

 

 

Місцевий 
бюджет 

У межах наявного фінансового 
ресурсу 

 

Усього за Програмою 

 

 

 

 

 

Усього: ? ? ?  

у тому 
числі 

кошти: 

  

Державног
о бюджету 

У межах наявного фінансового 
ресурсу 

 

Обласного 
бюджету 

У межах наявного фінансового 
ресурсу 

 

Місцевого 
бюджету 

? ? ?  

* Остаточний обсяг фінансування заходів Програми визначається рішенням Баштанської міської ради під час затвердження та виконання 
місцевого бюджету на відповідний бюджетний рік в межах наявного фінансового ресурсу.  
 

Заступник міського голови з питань  
діяльності виконавчих органів ради                                                                                                          Світлана ЄВДОЩЕНКО 
 



Додаток 3 

до Програми 

 

 

 

РОЗРАХУНОК 

обсягів та визначення джерел фінансування заходів  
Комплексної програми захисту прав дітей Баштанської міської  ради 

“Дитинство” на 2022-2023 роки 

 

Обсяг коштів, 
які 
пропонується 
залучити на 
виконання 
Програми 

 

Всього (тис. грн.) 
Усього витрат 

на виконання 

Програми 

(тис.грн.) 2022 рік 2023 рік 

Державний 
бюджет 

В межах наявного фінансового ресурсу 

Обласний 
бюджет 

В межах наявного фінансового ресурсу 

Місцевий 
бюджет 

? ? ? 

Інші джерела, 
не заборонені 
чинним 
законодавством 

В межах наявного фінансового ресурсу 

Усього: ? ? ? 

 

 

*Примітка. Обсяги фінансування Програми можуть змінюватися 
(коригуватися) в межах наявних фінансових ресурсів. 
 

 

 

Заступник міського голови з питань  
діяльності виконавчих органів ради                          Світлана ЄВДОЩЕНКО 

 
 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проєкту рішення виконавчого комітету міської ради 
 

«Про попередній розгляд проєкту рішення Баштанської міської ради «Про 

затвердження Комплексної програми захисту прав дітей Баштанської міської  
ради “Дитинство” на 2022-2023 роки» 

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття рішення.  
Прийняття даного рішення обумовлено необхідністю попереднього 

розгляду проєкту рішення Баштанської міської ради «Про затвердження 
Комплексної програми захисту прав дітей Баштанської міської  ради 
“Дитинство” на 2022-2023 роки». 

 

2. Мета і шляхи її досягнення. 
Метою розробки проєкту рішення є попередній розгляд проєкту рішення 

Баштанської міської ради «Про затвердження Комплексної програми захисту 
прав дітей Баштанської міської  ради “Дитинство” на 2022-2023 роки». 

 

3. Правові аспекти. 
Проєкт рішення розроблено відповідно до 1 частини другої  статті 52 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». 

 

4. Фінансове-економічне обґрунтування. 
Прийняття рішення не потребує матеріальних та інших витрат. 
 

5. Громадське обговорення.  
Проєкт рішення оприлюднено на офіційному сайті Баштанської міської 

ради. 
 

6. Прогноз результатів. 
Прийняття рішення забезпечить попередній розгляд проєкту рішення 

Баштанської міської ради «Про затвердження Комплексної програми захисту 
прав дітей Баштанської міської  ради “Дитинство” на 2022-2023 роки». 

 

 

 

 

 

 

Начальник служби у 

справах дітей міської ради                                                     Наталія ГОРДІЄНКО  
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