
 
 

ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РІШЕННЯ 

IV сесії міської ради VІІІ скликання 
 

24 грудня 2020 року № 4 

м. Шепетівка 

  

Про затвердження програми 

соціального та правового захисту дітей 

"Діти Шепетівки"  

на 2021 - 2025 роки 

 

На виконання  Закону України "Про органи і служби у справах дітей та спеціальні 

установи для дітей", Закону України "Про забезпечення організаційно-правових умов 

соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування",  керуючись 

п. 22 ч. 1 ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", міська рада  

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити    програму    соціального   та  правового   захисту  дітей  "Діти Шепетівки"  на 

2021-2025 роки (додаток). 

2. Доручити фінансовому управлінню міської ради /Дрищ В.О./ щорічно передбачати кошти в 

міському бюджеті на реалізацію програми. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови  з питань 

діяльності виконавчих органів ради Г.Безкоровайну та постійну комісію з питань охорони 

здоров’я, соціального захисту населення, освіти, культури, молодіжної політики та спорту 

(голова комісії Н.Собчук ).                

 

 

 

 

            Міський голова                                                            Віталій БУЗИЛЬ 

 

 

 

      Згідно з оригіналом 
Секретар міської ради                                                                           Роман ВОЗНЮК 

  

  
  

 

 
 
 



   ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

Додаток  до рішення IV сесії 

Шепетівської міської ради VIIІ 

скликання  від 24.12.2020 № 4 

 

 
 
 
 
 

МІСЬКА ПРОГРАМА 
соціального та правового захисту дітей "Діти Шепетівки"  

на 2021-2025 роки 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Відповідальна організація за  реалізацію  програми  -   служба у справах дітей апарату 

Шепетівської міської ради та її виконавчого комітету 

 

 

 
 

Рівень проведення  -- місцевий 

 

 

Цільова спрямованість – профілактика,  соціальний та правовий захист 

 

Зміст –  соціально-правовий, просвітницький, виховний 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



РОЗДІЛ  І 
 
1.1. Назва програми: міська програма соціального та правового захисту дітей "Діти 

Шепетівки" 

1.2. Значення програми: спеціальна 

1.3. Рівень проведення програми: місцевий 

1.4. Цільова спрямованість програми: профілактика, соціальний та правовий захист 

1.5. Зміст соціальної програми: соціально-правовий, просвітницький, виховний 

1.6. Підстави для розроблення програми: 
- Декларація прав дитини; 

- Конвенція про права дитини; 

- Закон України "Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей"; 

- Закон України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування"; 

- Закон України "Про охорону дитинства"; 

- Закон України "Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних 

дітей"; 

- Закон України "Про соціальну роботу з дітьми та молоддю"; 

- Сімейний кодекс України; 

- Цивільний кодекс України. 

 

 
1.7. Термін реалізації програми:           початок: 2021 рік 

                                                                     кінець:    2025 рік 

 

1.8. Мета програми: 
- поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення 

дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування; 

- поліпшення становища дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах; 

- попередження та профілактика негативних явищ  у підлітковому середовищі, зниження 

рівня криміналізації серед дітей; 

- зменшення рівня безпритульності та бездоглядності серед дітей, профілактична робота з 

батьками, які ухиляються від виховання своїх дітей, створення умов для соціальної 

реабілітації дітей, які залишилися без піклування батьків, опинилися в складних життєвих 

обставинах. 

 

1.9. Завдання програми: 
- підвищення ефективності роботи органів виконавчої влади, установ та організацій  щодо 

соціального та правового захисту дітей. 

 

 
1.10. Соціальна категорія, на яку  розрахована реалізація програми: діти-сироти та діти, 

позбавлені батьківського піклування; діти, які опинилися у складних життєвих обставинах; 

діти з проявами девіантної поведінки; діти, які постраждали внаслідок воєнних дій та 

збройних конфліктів. 

 

1.11. Регіон використання  результатів програми:   Шепетівська міська територіальна 

громада (м.Шепетівка, с.Пліщин, с.Плесна, с.Жилинці) 
 

 
 
 



 
РОЗДІЛ ІІ 

 

Розробник програми : Служба у справах дітей апарату Шепетівської 

міської ради та її виконавчого комітету 
 

Керівник програми : Купрацевич  К.В. – начальник служби у справах  

дітей апарату Шепетівської міської ради та її 

виконавчого комітету 

Замовник програми : Служба у справах дітей апарату Шепетівської 

міської ради та її виконавчого комітету 
 

Відповідальний за реалізацію 
програми: 

Служба у справах дітей апарату Шепетівської 

міської ради та її виконавчого комітету 

Адреса:  виконком Шепетівської міської ради 

вул. Островського,4 

м. Шепетівка 

Хмельницька область 

тел: 4-03-90 
 

Перелік організацій, які беруть 
участь у реалізації програми: 

- служба у справах дітей апарату Шепетівської 

міської ради та її виконавчого комітету; 

- Шепетівський відділ поліції Головного 

управління національної поліції України в 

Хмельницькій області; 

- міське управління освіти; 

- управління у справах сім’ї, молоді та спорту; 

- міський Центр соціальних служб для сім’ї , 

дітей та молоді; 

- міське управління праці та соціального захисту 

населення; 

- педагогічні колективи навчальних закладів 

міста. 

 
РОЗДІЛ   ІІІ 

 
Кількість підпрограм 
 

- - 

Кількість розділів 
 

- 5 

Кількість основних завдань 
 

- 1 

Кількість учасників програми 
 

- необмежена 

Кількість залучених працівників для  
реалізації програми 
 

- 75 осіб 

Сценарний план проведення 
програми 

- програма складається із заходів, які 

здійснюються за окремими сценарними 

планами. 

 

Характеристика матеріально-
технічного забезпечення програми  

- матеріально-технічне забезпечення програми 

здійснює міське фінансове управління за 

поданням служби у справах дітей апарату 



Шепетівської міської ради та її виконавчого 

комітету  

РОЗДІЛ IV 
 

Фінансове та ресурсне забезпечення програми 
 

Фінансування виконання заходів Програми здійснюватиметься в межах асигнувань, 

передбачених міським бюджетом та інших джерел, не заборонених законодавством, за 

щорічним поданням кошторису службою у справах дітей апарату Шепетівської міської ради 

та її виконавчого комітету. 

Загальний обсяг фінансування програми у 2021 р. -  50000 гривень  за рахунок коштів 

міського бюджету. 

 

РОЗДІЛ V 
Актуальність завдань програми. 

Обґрунтування необхідності реалізації програми. 
 

За ініціативи служби у справах дітей у місті на цей час діє програма соціального та 

правового захисту дітей "Діти Шепетівки" на 2016-2020 роки, яка узагальнює основні заходи з 

усіх напрямків діяльності служби. Щороку на її реалізацію з бюджету міста виділяються 

кошти. Так, у 2020 році було виділено 40 000 грн. Кошти програми були  використані на 

матеріальну підтримку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, прийомних 

сімей, доставку неповнолітніх в притулок, дитячі будинки, інтернатні заклади, Хмельницький 

обласний психоневрологічний диспансер, проведення рейдів, заходів, благодійні акції тощо. 

Термін дії програми закінчується у 2020 році, тому є необхідність в ухваленні нової програми 

щодо соціального та правового захисту дітей у місті. 

Працівники служби опікуються та здійснюють соціальний супровід щодо 96 дітей-сиріт 

та дітей, позбавлених батьківського піклування, з яких 28 - прибули з інших територій, 

зокрема 16 – під опіку громадян міста Шепетівки та 12 - в прийомні сім’ї.  У 2020 році в сім’ї 

шепетівчан влаштовано 9 дітей вказаної категорії. З них 7 – влаштовано під опіку чи 

піклування, 2 дітей – влаштовані у новостворену в серпні 2020 року прийомну сім’ю. 

Двічі протягом року організовано проходження всіма дітьми-сиротами поглибленого 

медичного огляду. Працівниками служби проаналізовано усі 96 висновків про стан здоров’я 

дітей. З числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, троє дітей є дітьми з 

інвалідністю. 

Працівники служби ведуть електронний банк даних про дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, сім’ї 

потенційних усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів 

(ЄІАС "Діти"). В банк даних вносяться усі дані про дітей (статус, облік, влаштування, 

усиновлення, оздоровлення, фото, антропометричні дані, фотокартки та інше) про батьків, а 

також про зміни, які відбуваються в житті дітей. 

Особлива увага приділяється сімейним формам влаштування дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування. Вони проживають у сім’ях 55 опікунів та 

піклувальників. В місті Шепетівці також проживають 37 усиновлених дітей-сиріт та 

позбавлених піклування. Щороку службою здійснюються перевірки умов їх проживання, 

виховання та утримання.  

В місті функціонує 5 прийомних сімей, в які на виховання передано 12 дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування. Усі вони знайшли нових доброзичливих батьків, 

попали в затишну сімейну, обстановку. Прийомним сім’ям протягом року надавалася 

посильна матеріальна підтримка, були вручені святкові подарунки до Дня матері, 

Міжнародного Дня захисту дітей тощо. Працівниками служби і надалі проводиться 

роз’яснювальна робота серед громадян щодо переваг сімейних форм виховання дітей. 



Служба у справах дітей забезпечує організацію діяльності комісії з питань захисту прав 

дитини органу опіки та піклування. За 10 місяців 2020 року працівниками служби 

підготовлено 14 засідань комісії, на яких розглянуто 214 питань. Під час підготовки проведено 

256 обстежень житлово-побутових умов громадян. За наслідками засідань підготовлено 25 

висновків органу опіки та піклування з питань виховання дітей, 106 проектів рішень 

виконкому, щодо захисту прав та інтересів дітей. Також у 2020 році проведено перевірку 

цільового використання аліментів на утримання дітей трьома сім’ями. 

Служба у справах дітей представляє орган опіки та піклування в судах. За звітний 

період взяли участь у 127 засіданнях суду. Крім того, взято участь у 67 засіданнях суду з 

кримінальних справ, як представники служби у справах дітей. 

Служба у справах дітей також постійно здійснює діяльність по захисту дітей, які 

опинились в складних життєвих обставинах. На обліку перебуває 30 дітей із зазначеної 

категорії, 3 дітей, які зазнали насильства, 9 дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій та 

збройних конфліктів. Робота з неблагополучними сім’ями, дітьми, які проживають в особливо 

складних умовах, батьками, які ухиляються від належного виховання та утримання своїх 

дітей, просвітницькі заходи на правову тематику - питання, що перебувають на особливому 

контролі працівників служби у справах дітей. 

В рамках щорічної акцій "Готуємо дітей до школи" 25 дітям, які опинилися у складних 

життєвих обставинах, у серпні 2020 року надано адресну допомогу у вигляді шкільного 

приладдя.  175  дітям  надано консультативну допомогу. Крім цього, проведено декаду 

спільних дій в інтересах дітей, в рамках якої надано допомогу дитячому відділенню КНП 

"Шепетівська ЦРЛ", яке здійснює госпіталізацію дітей з кризових сімей. 

Організовано 14 цільових профілактичних рейдів, в ході яких проведено 63 обстеження 

неблагополучних сімей, 9 дітей поставлено на облік служби як таких, що опинилися у 

складних життєвих обставинах. Направлено 8 подань до Шепетівського відділу поліції щодо 

притягнення батьків, які ухиляються від виховання дітей, до відповідальності за ст. 184 

КУпАП. 

В результаті здійснюваної роботи в місті: 

- відсутні безпритульні діти; 

- зведено до мінімуму кількість бездоглядних дітей; 

- своєчасно виявляються діти, які потребують соціального захисту, оперативно 

здійснюються заходи щодо їх вилучення, влаштування, направлення в інтернатні заклади 

тощо; 

- якісно розглядаються звернення громадян щодо здійснення різних правочинів з 

житлом, майном. 

У зв’язку з вищезазначеним  актуальними  є  розроблення  та реалізація  даної програми  

заходів на наступні 5 років, яка об’єднуватиме зусилля усіх партнерів, сприятиме  соціальному 

захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, що опинилися у 

складних життєвих обставинах, дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних 

конфліктів, зменшенню впливу на дітей негативних явищ, протиправних дій дорослих,  

зведенню до мінімуму злочинів, правопорушень, бездоглядності та безпритульності серед 

неповнолітніх.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН ПРОГРАМИ 

  
Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту. КПКВК 0213112. 

 

№  
з/п 

Заходи Дата 
проведен

ня 

Відповідальний 
за 

проведення 
заходу 

 

Необхідні 
кошти 

І. Запобігання соціальному сирітству 
 

1. Систематично поновлювати банк даних про 

дітей, які опинилися у складних життєвих 

обставинах 

Протягом 

вересня - 

жовтня 

Служба у справах 

дітей, управління 

освіти, ЦСССДМ 

 

2. Поповнювати банк даних потенційних 

опікунів, усиновителів, прийомних батьків, 

батьків-вихователів. 

Постійно Служба у справах 

дітей 
 

3. Сприяти створенню прийомних сімей, 

будинків сімейного типу. 

Постійно Служба у справах  

дітей, 

центр соціальних 

служб для сім’ї, 

дітей та молоді 

 

4. Сприяти усиновленню дітей, створенню 

системи заохочення та підтримки 

усиновлювачів. 

Постійно Служба у справах 

дітей 
 

5. Вирішувати питання влаштування дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, у встановлені законодавством 

терміни. 

При 

виявленні 

Служба у справах 

дітей 

В межах 

кошторису 

ІІ. Поліпшення умов для розвитку, виховання та освіти дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування 

 

1. Створювати умови для реалізації права 

кожної дитини на виховання в сім’ї. 
Постійно Служба у справах  

дітей, центр 

соціальних служб 

для сім’ї, дітей та 

молоді, 

управління у 

справах сім’ї, 

молоді та спорту, 

управління освіти 

 

2. Забезпечувати пріоритет родинних форм 

влаштування; виховання та утримання дітей 

за принципом родинності. 

Постійно Служба у справах  

дітей, центр 

соціальних служб 

для сім’ї, дітей та 

молоді, 

управління у 

справах сім’ї, 

молоді та спорту, 

управління освіти 

 

3. Здійснювати профорієнтаційну підготовку 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування з урахуванням їх 

здібностей. 

Постійно Управління освіти  



4. Проводити роботу по виявленню дітей-сиріт 

та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, які не мають повної середньої 

освіти, не навчаються і не працюють, 

залучати їх до навчання та сприяти 

працевлаштуванню.  

Постійно Служба у справах 

дітей,              

управління освіти, 

 

 

5. Систематично вдосконалювати форми та 

методи індивідуальної виховної роботи з 

підготовки до самостійного життя дітей-сиріт 

та дітей, позбавлених батьківського 

піклування. 

Постійно Управління 

освіти, 

служба у справах  

дітей, центр 

соціальних служб 

для сім’ї, дітей та 

молоді, 

управління у 

справах сім’ї, 

молоді та спорту 

 

6. Забезпечити роботу по виявленню 

обдарованих дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування  

Постійно Управління 

освіти, служба у 

справах дітей 

 

  7. Сприяти подальшому навчанню та 

працевлаштуванню дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування 

відповідно до їх здібностей. Забезпечувати 

вільний вибір сфери професійної діяльності, 

яка б оптимально відповідала потребам та 

бажанням особистості дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування та 

запитам ринку праці. 

Постійно Служба у справах 

дітей,                          

центр зайнятості 

Кошти, 

передбачені 

на 

допомогу 

по 

безробіттю 

8. Окремо передбачати робочі місця для 

працевлаштування дітей-сиріт і дітей, 

позбавлених батьківського піклування, під 

час бронювання робочих місць для громадян, 

які не здатні на рівних умовах конкурувати 

на ринку праці. З метою залучення їх до 

трудової діяльності визначати перелік 

тимчасових оплачуваних громадських робіт, 

які вони можуть виконувати та сприяти їх 

позачерговому працевлаштуванню 

Постійно Центр зайнятості Кошти, 

передбачені 

на 

допомогу 

по 

безробіттю 

9. Залучати дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, до занять в 

гуртках, клубах, спортивних секціях. 

Надавати матеріальну допомогу для їх участі 

у творчих конкурсах, олімпіадах. 

Постійно Служба у справах 

дітей,                

управління освіти 

В межах 

кошторисни

х витрат 

закладів 

освіти 

10. Організовувати для дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, 

безкоштовне відвідування культурно-

видовищних заходів. 

Постійно Служба у справах 

дітей,                         

відділ  культури 

 

ІІІ. Створення умов для соціальної реабілітації дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського  піклування 

 

1. Надавати юридичну, психологічну та 

соціальну допомогу дітям-сиротам та дітям, 

позбавленим батьківського піклування, а 

Постійно Служба у справах 

дітей,                          

центр соціальних 

 



також їх біологічним батькам, опікунам, 

піклувальникам, прийомним батькам, 

батькам-вихователям та усиновлювачам. 

служб для сім’ї, 

дітей та молоді 

2. Здійснювати соціальний супровід та 

інспектування підопічних дітей в сім’ях 

опікунів (піклувальників) 

Постійно Центр соціальних 

служб для сім’ї, 

дітей та молоді, 

Служба у справах  

дітей, 

управлінння 

освіти 

 

3. Створювати належні умови для фізичного, 

інтелектуального і духовного розвитку дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, підготовки їх до самостійного 

життя. 

Постійно Служба у справах 

дітей,                 

управління освіти,  

управління у 

справах сім’ї, 

молоді та спорту 

 

4.  Забезпечувати медичне обслуговування для 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування. 

Постійно Шепетівський 

Центр ПМСД, 

КНП 

"Шепетівська 

ЦРЛ" 

 

ІV. Нормативно-правове забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування 

 

1. Забезпечувати захист майнових, житлових та 

інших прав та інтересів дітей-сиріт, та дітей, 

позбавлених батьківського піклування. 

Постійно Служба у справах 

дітей 
 

2. На період перебування дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, на 

державному утриманні в інтернатних 

закладах вживати заходів щодо збереження 

права дітей на житло 

Після 

закінчен

ня 

інтернат

них 

закладів 

Служба у справах 

дітей 
 

V. Матеріальне забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, дітей, що опинилися у складних життєвих обставинах 

 
1. 

 
Забезпечення мінімального стандарту  для 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, які виховуються в 

Шепетівській Гімназії №5, іграшками, що 

сприяють розвитку, спортивним інвентарем, 

газетами і журналами відповідно дитячого, 

юнацького, загальнопізнавального та 

виховного спрямування. 

Постійно Управління освіти В межах 

кошторису 

Гімназії №5 

2. Забезпечувати надання разової державної 

фінансової допомоги при закінченні дітьми-

сиротами та дітьми, позбавленими 

батьківського піклування, навчального 

закладу.  

До 1 

вересня 

кожного 

року 

Управління освіти В межах 

кошторисів 

навчальних 

закладів 

3. Забезпечувати виплату дітям-сиротам та 

дітям, позбавленим батьківського 

піклування, грошову допомогу при 

При 

досягнен

ні 18 

Служба у справах 

дітей, 

Управління освіти 

З 

державного 

бюджету, 



досягненні ними 18-річного віку. років відповідно 

до розмірів, 

затверджен

их 

Кабінетом 

Міністрів 

4. Забезпечити надання житла дітям-сиротам та 

дітям, позбавленим батьківського 

піклування, після завершення їх перебування 

в інтернатних закладах та досягнення ними 

18-річного віку, якщо вони не мають свого 

житла відповідно до житлових нормативів 

або мають житло з характеристиками, 

нижчими за встановлені житлові нормативи. 

Після 

закінчен

ня 

інтернат-

них 

закладів 

Служба у справах 

дітей,               

управління 

житлово-

комунального 

господарства 

 

5. Забезпечити державне забезпечення дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, які виховуються в Гімназії №5 

Шепетівської міської ради 

Постійно Управління освіти В межах 

кошторису 

Гімназії №5 

6. Забезпечувати учнів з числа дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування, 

безкоштовними обідами в загальноосвітніх 

навчальних закладах.   

Постійно Управління освіти За 

рішенням 

виконкому 

7. Забезпечувати учнів з числа дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування, 

спортивною та шкільною формами.   

До 10 

вересня 

Управління освіти В межах 

кошторисів 

навчальних 

закладів 

8. Звільнити від плати за харчування в 

дошкільних навчальних закладах дітей-сиріт 

та дітей, позбавлених батьківського 

піклування. 

Постійно Управління освіти В межах 

кошторисів 

дошкільних 

навчальних 

закладів 

9.  Сприяти оздоровленню  та відпочинку дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, в дитячих оздоровчих таборах, 

санаторіях, профілакторіях 

Постійно Управління у 

справах сім’ї, 

молоді та спорту,   

служба у справах 

дітей, управління 

освіти 

За рахунок 

коштів 

державного 

бюджету 

10. Забезпечувати учнів навчальних закладів з 

числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, єдиними квитками 

При 

влаштува

нні дітей 

Служба у справах 

дітей, 

управління освіти 

 

11. Провести  акції для дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, дітей, 

які опинилися у складних життєвих 

обставинах: 

 - "Готуємо дітей до школи" 

До 1 

вересня 

кожного 

року 

Служба у справах 

дітей  

  

 

 

 

6000,00грн. 

- до Новорічних та різдвяних свят До 1 

січня 

кожного 

року 

10500,00грн 



- до Дня захисту дітей До 1 

червня 

кожного 

року 

11780,00грн 

12. Надавати підтримку прийомним сім’ям, що 

функціонують у м. Шепетівці,  з  нагоди 

Дня матері,  Дня сім’ї . 

Щорічно, 

травень 

2021-

2025 р.р. 

Служба у 

справах  дітей, 

управління у 

справах сім’ї, 

молоді та спорту 

 

2000,00 

грн. 

13. Щорічно проводити декаду спільних дій в 

інтересах дітей 

 

ІІ 

квартал,  

2021-

2025р.р. 

Служба у 

справах  дітей 

 

2000,00 

грн. 

 

14. Надання допомоги товарами першої 

необхідності для дітей, які їх гостро 

потребують в силу складних життєвих 

обставин. 

Щорічно 

протя-

гом 

2021-

2025 р.р. 

Служба у 

справах  дітей 

 

2000,00 

грн. 

 

VI.   Попередження    негативних явищ  у підлітковому середовищі, зниження рівня 
криміналізації серед дітей, профілактичні заходи з дітьми,  

які опинилися у складних життєвих обставинах 
 

1. Своєчасно виявляти та здійснювати 

постановку на  

облік: 

 дітей із сімей, у яких батьки або особи, 

що їх замінюють, ухиляються від виконання 

батьківських обов'язків; 

 дітей, які систематично самовільно    

залишають місце постійного проживання 

(перебування);  

 дітей, щодо яких скоєно фізичне, 

психологічне, сексуальне або економічне 

насилля. 

Постійно Служба у 

справах дітей 

 

 

2. Постійно контролювати, вести 

профілактичну, правову та консультативну 

роботу з неблагополучними сім’ями.   

Терміново вирішувати питання про 

притягнення батьків, які ухиляються від 

виховання своїх дітей, до відповідальності. 

Постійно Служба у 

справах дітей, 

Шепетівський 

ВП ГУНП 

 

3. Забезпечити  систему взаємоінформації між 

усіма зацікавленими організаціями щодо 

неповнолітніх, які скоїли злочини та 

правопорушення, бродяжать, жебракують, 

залишили навчальні заклади, виховуються в 

неблагополучних сім’ях. 

 

Щомісяч

но, 

протягом 

2021 – 

2025 р.р. 

Служба у 

справах дітей, 

Шепетівський 

ВП ГУНП, 

управління 

освіти, медичні 

заклади, 

управління у 

справах сім’ї, 

молоді та 

спорту, 

ЦСССДМ 

 



4. З метою запобігання негативним проявам у 

підлітковому середовищі, в тому числі 

пияцтва, наркоманії, дитячій бездоглядності 

і безпритульності, забезпечити виявлення 

дітей, які жебракують, бродяжать, вчиняють 

злочини або стали жертвами злочинної 

діяльності дорослих, спільно проводити 

оперативно-профілактичні операції, цільові 

рейди "Сім’я і діти", "Діти вулиці", 

"Підліток", "Вокзал" та ін. 

Щомісяч

но, 

протягом 

2021-

2025 р.р. 

Служба у 

справах дітей, 

Шепетівський 

ВП ГУНП, 

управління 

освіти, 

ЦСССДМ 

3500,00 грн 

5. Здійснювати направлення виявлених 

безпритульних неповнолітніх в 

Хмельницький центр соціально-

психологічної реабілітації дітей 

"Подолянчик",  дитячі будинки, 

влаштування дітей  в навчальні заклади 

тощо. 

Витрати на відрядження 

В міру 

необхід-

ності. 

Служба у 

справах дітей, 

Шепетівський 

ВП ГУНП 

 

4000,00 грн 

 

 

 

 

 

 

1020,00 грн 

6.  Систематично проводити міські 

профілактичні операції "Урок" для 

перевірки стану виконання вимог Закону 

України "Про освіту" в частині здобуття 

молоддю загальної середньої освіти. 

 

 

Щомісяч

но, 

протягом  

2021-

2025 р.р. 

Служба у 

справах дітей, 

Шепетівський 

ВП ГУНП, 

управління 

освіти,  

навчальні 

заклади 

 

7. Систематично заслуховувати на засіданнях 

колегії служби у справах дітей, комісії з 

питань захисту прав дитини подання 

навчальних закладів про поведінку учнів, 

пропуски уроків без поважних причин, 

відправлення рекомендованих листів з 

повідомленням. 

Постійно 

протягом 

2021-

2025 р.р. 

Служба у 

справах  дітей 

5700,00 грн 

 

 

VІІ. Освітньо-виховні заходи 
 

1. Продовжити проведення лекцій-бесід з 

учнями ЗОШ, студентами навчальних 

закладів на тему: "Відповідальність 

неповнолітніх перед законодавством за 

скоєння злочинів та правопорушень" 

 

Вересень-

жовтень, 

березень-

травень 

протягом 

2021-

2025 р.р. 

Служба у 

справах  дітей, 

Шепетівський 

ВП ГУНП 

 

2. Систематично проводити роботу з питань 

правового виховання батьків, роз’яснювати 

їх права та обов’язки щодо виховання своїх 

дітей, висвітлювати відповідальність, яка 

передбачена чинним законодавством 

України за неналежне виконання 

батьківських обов’язків. 

Постійно, 

протягом 

2021-

2025 р.р.. 

Служба у 

справах дітей 

 

3. Сприяти проведенню в навчальних закладах 

тижнів правових знань, засідань клубів 

правових знань, заходів по пропаганді 

Протягом 

2021-

2025 р.р. 

Служба у 

справах  дітей, 

Шепетівський 

 



здорового способу життя. ВП ГУНП, 

ЦСССДМ 

VIII. Оздоровчі заходи 
 

1. Взаємодіяти з медичними закладами з 

приводу направлення дітей на оздоровлення 

в санаторії області та інших регіонів 

Протягом 

2021-

2025 р.р. 

Служба у 

справах  дітей, 

медичні заклади 

міста 

 

2. 

 

 

 

 

Сприяти  оздоровленню дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, 

дітей, що опинилися у складних життєвих 

обставинах в оздоровчих таборах 

 

Травень-

серпень 

2021р.-

2025р. 

Служба у 

справах  дітей, 

управління у 

справах сім’ї, 

молоді та спорту  

 

3. Організовувати екскурсії   дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського 

піклування, дітей, що опинилися у складних 

життєвих обставинах 

Червень, 

протягом 

2021-

2025 р.р. 

Служба у 

справах  дітей, 

музей   

В межах 

коштор

ису 

 

ІХ. Інформаційне та ресурсне забезпечення виконання Програми 
1. 

 

 

 

 

Широко висвітлювати в засобах масової 

інформації матеріали з пропаганди 

здорового способу життя, правової освіти 

неповнолітніх та молоді, запобігання 

негативних проявів у їх середовищі. 

Постійно Служба у 

справах дітей, 

редакції газет, 

керівництво ТРК 

"Like-TV". 

 

2. Розробити методичні матеріали, лекції для 

підлітків і батьків про запобігання 

правопорушенням, безпритульності та 

бездоглядності, жебрацтву, шкідливим 

звичкам, роз’ясненню чинного 

законодавства України щодо неповнолітніх. 

Вересень- 

жовтень, 

протягом 

2021- 

2025 р.р. 

Служба у 

справах дітей 

 

3. Висвітлювати в засобах масової інформації 

питання з проблем соціального сирітства 

Система-

тично  

Служба у 

справах дітей 

 

4.  Провести зустрічі-збори з опікунами та 

піклувальниками 

Щорічно Служба у 

справах дітей 

 

5. Судові витрати;   канцелярське та 

матеріально-технічне забезпечення 

реалізації та рекламування  програми. 

Оформлення особових справ дітей. 

Виготовлення фотографій дітей. 

Щороку 

2021-

2025 р.р. 

Служба у 

справах дітей 

1500,00 

грн. 

  

                                                                                                        ВСЬОГО:                                 50000,00 грн. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Кошторис (економічні обрахунки) 

на реалізацію програми "Діти Шепетівки".                                                                                     

Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту. КПКВК 0213112. 

 

Місце проведення програми: м. Шепетівка Хмельницької області 
  

Відповідальна організація за  

проведення програми 

Служба у справах дітей апарату Шепетівської 

міської ради та її виконавчого комітету 
  

Відповідальна особа за проведення 

програми: 

Купрацевич К.В. – начальник служби у справах 

дітей 
  

КПКВК  0213112. 
  

Рівень проведення : 
 

Місцевий 

 
  

І. Завдання по профілактиці дитячої бездоглядності та безпритульності: 
 

1.   Проведення рейдів "Діти вулиці", "Вокзал", "Сім’я і діти"                     7500,00 грн.  
              Закупка  пального:  300л х 25,00грн. 

 Кількість заходів – 36: 
       28  рейдів  х 5 літрів  =  140 літрів 

       8   поїздок у м. Хмельницький, в Центр соціально-психологічної реабілітації дітей, 

будинок дитини, заклади інституційного догляду дітей  =   160 літрів     

 (січень – 50л,   березень – 50л, травень – 50л, серпень – 50л, вересень – 50л,              
листопад – 50л)  
Кількість учасників - 140 
                                                                                                                                                  

      2.   Проведення декади спільних дій в інтересах дітей                                   2000,00 грн.  
      (березень) 
 Кількість заходів – 1: 
           Вручення товарів першої необхідності для дитячого відділення Шепетівської ЦРЛ  з 

метою догляду за бездоглядними та безпритульними дітьми. 

 Миючі засоби – 700,00грн. (мило рідке 6 х 50,00 грн., миючий засіб для скла                       

5 х 20,00 грн., пральний порошок 5 х 30.00 грн., мило дитяче 15 х 10,00 грн.) 

 Памперси – 600,00 грн. (4 х 150,00 грн.) 

 Дитячі товари – 700,00грн. (куртка – 1 х 300,00 грн., джинси – 1 х 200,00 грн., черевики 

– 1 х 200,00 грн.) 

      Кількість учасників - 20 
 

3.  Надання допомоги товарами першої необхідності для дітей,  

які їх гостро потребують в силу складних життєвих  

обставин, кризової ситуації в сім’ї, термінової госпіталізації тощо               2000,00 грн. 
      (лютий – 800,00 грн., квітень – 600,00 грн., вересень – 600,00 грн.) 

Кількість заходів – 3: 
Дитяча суміш – 600,00 грн. (4 х 150,00 грн.) 

Памперси – 600,00 грн. (4 х 150,00 грн.) 

Ліки – 800,00 грн. (антибіотики 8 х 100,00 грн.) 

Кількість учасників - 15 
 

4.  Виклик батьків та  неповнолітніх на засідання колегії служби у  

      справах дітей, комісію з питань захисту прав дітей 

      та індивідуальні бесіди  /1шт.- 10грн.00 коп./                                               5000,00грн.                                                                     
Кількість заходів - 20. 
(лютий, квітень, червень, вересень, листопад – по 100 штук) 



 500 конвертів х 10,00грн. 

 Кількість учасників - 500 
5. Відправка рекомендованих листів з повідомленням                                    700,00 грн. 

          ( 14 листів х 50,00 грн. на суму 700,00 грн) 

Кількість заходів - 14. 
(лютий, квітень, червень, вересень, листопад) 

      Кількість учасників – 14  
 

6. Відзначення Міжнародного  Дня захисту дітей          4780,00 грн.                                                                                                                            

      Кількість заходів – 2: 
      (травень) 
Продукти харчування для організації  

святкового обіду під час святкування Міжнародного  

дня захисту дітей (гречка 5 кг х 40,00 грн., хліб 10 х 15,00 грн.,  

мінеральна вода 20 х 10,00 грн., огірки 5 кг х 40,00 грн., 

ковбаса 3 кг х 100,00 грн., чай 3 уп. х 50,00 грн.,  

цукор 5 кг х 16.00 грн.)  / 50 учасників /       1280,00 грн. 

 

Вручення подарункових наборів цукерок 

 для дітей у СЖО / 50 учасників /  :                                          
 / 50 наборів цукерок х 70,00грн. /      3500,00 грн. 

                       
7.   Акція "Готуємо дітей до школи" /  Вручення наборів 

      канцтоварів  для дітей у СЖО  /   / 25 учасників /       6000,00 грн.                                          

 Кількість заходів – 1: 
(серпень) 

№ 
з/п 

Товар Од. Ціна К-
сть 

Сума 

1 Зошит 24л  кл. "Brisk" фонова ТВ-52  шт.. 4,00 750 3000,00 

2 Зошит 24л  лін. "Brisk" фонова ТВ-52 шт.. 4,00 750 3000,00 

       ВСЬОГО:                                                          
 

   6000,00 
грн. 

 
8.  Проведення Новорічних та Різдвяних свят                                                   3500,00 грн.                                                                                                                            

     Кількість заходів – 1:  
(грудень) 
   Вручення подарункових наборів цукерок 

 для дітей у СЖО / 50 учасників / :                                          
  /  50 наборів цукерок х 70,00 грн.  / 

  
     9.  Оформлення особових справ дітей,                      1200,00 грн. 

          обліково-статистичних карток. 

         / папір, папки,  файли /                 

           Кількість заходів – 1. 
 (грудень) 

Кількість учасників – 150 
 

     10.   Виготовлення фотографій дітей-сиріт  

           та дітей, позбавлених батьківського  

           піклування, дітей, що опинилися 

           у складних життєвих обставинах,  

           для оформлення особових справ              300,00 грн. 



  Кількість заходів – 9. 
 (січень, травень, вересень, грудень) 

Кількість учасників – 150 
 

11. Витрати на відрядження  

Доставка неповнолітніх в будинок дитини,  

школи-інтернати та ін.              1020,00 грн. 
 Кількість заходів – 10: 
           Проїзд до м.Хмельницького і назад автобусом, 200,00грн х 3 поїздки = 600,00 грн. 

           Добові: 60,00 грн. х 7 днів = 420,00 грн. 

Кількість учасників - 5 
 

Загальна кількість заходів – 98, кількість учасників – 1169. 
Всього: тридцять чотири тисячі гривень 00 копійок                                34000,00грн.   

 
ІІ.  Завдання по соціальному захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування. 
 

1. Відзначення Дня матері   / 5 прийомних сімей /                2000,00грн. 
Кількість заходів – 1, учасників - 5.  
(травень) 

№ з/п Назва товару Од. К-
сть 

Ціна Сума 

1. Подарунковий набір  5 400,00 2000,00 

2.      

Всього:       1500,00 грн  
 
2. Відзначення Міжнародного  Дня захисту дітей          7000,00 грн.                                                                                                                            

      Кількість заходів – 1: 
      (травень) 

 2.1. Вручення подарункових наборів цукерок 

 для дітей-сиріт, дітей, позбавлених  

      батьківського піклування / кількість учасників – 100 /  :                                          
 / 100 наборів цукерок х 70,00грн. /          7000,00 грн. 

 
3. Проведення Новорічних та Різдвяних свят                                                   7000,00 грн.                                                                                                                            

Кількість заходів – 1. 
(грудень) 
 Вручення подарункових наборів цукерок 

 для дітей-сиріт, дітей, позбавлених  

       батьківського піклування:   / кількість учасників – 100 /                                       
  /  100 наборів цукерок х 70,00 грн.  / 

 
Загальна кількість заходів – 3, кількість учасників – 205. 
Всього: шістнадцять тисяч гривень 00 копійок                                           16000,00грн.   

 
Загальна сума по кошторису:  
                             п'ятдесят тисяч гривень 00 копійок                    50000,00 грн. 
(заходів -101, учасників – 1374) 
         Начальник служби у справах дітей             Катерина КУПРАЦЕВИЧ 

 

Секретар міської ради                                                                 Роман ВОЗНЮК  


