
УКРАЇНА  

Рожнятівська селищна рада  

Івано-Франківської області 

        (тринадцята сесія восьмого демократичного скликання) 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 30 вересня 2021 року               смт.Рожнятів 

№ 342 - 13/2021 

 

Про затвердження цільової Програми  

соціального захисту і підтримки 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,  

захисту їх житлових прав,  

дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах,   

попередження дитячої бездоглядності та безпритульності  

на 2021-2025 роки        

Відповідно до Закону України «Про органи і служби у справах дітей та 

спеціальні установи для дітей», з метою соціального захисту дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування, захисту їх житлових прав, 

попередження дитячої бездоглядності та безпритульності: 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити цільову  Програму соціального захисту і підтримки дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування, захисту їх житлових прав, дітей, 

які опинилися в складних життєвих обставинах,  попередження дитячої 

бездоглядності та безпритульності на 2021-2025 роки (далі – Програма), що 

додається. 

2. Фінансовому відділу селищної ради (Р. Баричка), виходячи з можливостей 

дохідної частини місцевого бюджету, при внесенні змін до місцевого бюджету 

на 2021 рік та формуванні проєкту місцевого бюджету на 2022-2025 роки 

передбачити кошти на реалізацію заходів Програми.        

3. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання рішення 

покласти на головного відповідального виконавця – службу у справах дітей 

селищної ради (О. Гаєвська). 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію селищної 

ради з питань освіти, молоді та спорту, культури, охорони здоров’я та 

соціальної політики (Б. Комар) та заступника селищного голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради (В. Мацевка). 

 

      Селищний голова                                                                   Василь РИБЧАК 

 

 



Додаток 1 

        до рішення сесії  

                                                     селищної ради 

                                                                                              від 30.09.2021р.  

№ 342 - 13/2021 

 

Паспорт 

цільової програми соціального захисту і підтримки 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,  

захисту їх житлових прав, дітей, які опинилися в складних життєвих 

обставинах,  попередження дитячої бездоглядності та безпритульності на 

2021-2025 роки        

 

 

1. Ініціатор розроблення Програми (замовник):  служба у справах дітей 

Рожнятівської селищної ради 

2. Розробник Програми: служба у справах дітей Рожнятівської селищної ради 

3. Термін реалізації програми:  2021-2025 роки 

4. Етапи фінансування програми: щорічно 

5. Обсяги фінансування програми (тис.грн.):       

 

Роки 

 

 

 

Обсяги фінансування (тис.грн.) 

Всього 

 

 

в т.ч. за джерелами фінансування 

обласний 

бюджет 

місцевий 

бюджет 

інші джерела 

2021 -2025 2845 1800 1045,0 - 

2021 375 360     15,0 - 

2022 615 360  255,0 - 

2023 615 360  255,0 - 

2024 620 360 260,0 - 

2025 620 360 260,0 - 

 

6. Очікувані результати виконання Програми: 

  Подолання дитячої бездоглядності і безпритульності, запобігання 

соціальному сирітству, покращення умов утримання та проживання, дітей-сиріт 

та дітей, позбавлених батьківського піклування, організація для дітей даної 

категорії відпочинку та оздоровлення, забезпечення  дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування. 

7. Термін проведення звітності:  

Звіт про виконання Програми подається селищній раді щороку до 15 

січня та до 15 липня впродовж терміну дії Програми.  

 

 

 

 

Секретар селищної ради     Тетяна Михайлишин 

 



Обґрунтування доцільності затвердження 

цільової програми попередження дитячої бездоглядності та 

безпритульності серед дітей, соціального захисту і підтримки дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування, захисту їх житлових прав на 

2021-2025 роки 

 

Загальні положення 

 

 Відповідно до Закону України «Про органи і служби у справах дітей та 

спеціальні установи для дітей» органами виконавчої влади та місцевого 

самоврядування організована робота з питань соціального захисту дітей-сиріт 

та дітей, позбавлених батьківського піклування, захисту їх житлових прав, 

попередження дитячої бездоглядності та безпритульності. 

 В громаді проживає 2733 дитини, з яких на первинному обліку – 16  

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та ще 5 дітей-сиріт 

та дітей, позбавлених батьківського піклування, які прибули з інших територій і 

виховуються в 3 прийомних сім’ях. 

 З метою попередження соціального сирітства, служба у справах дітей 

забезпечує виявлення дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, та 

внесення інформації про цих дітей в Єдину інформаційну аналітичну систему 

“Діти” (ЄІАС “Діти”). 8 дітей – жителів громади, перебувають на обліку 

служби у справах дітей, як такі, що опинилися у складних життєвих 

обставинах. 

 Пріоритетною для громади формою влаштування дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, є, звісно, усиновлення, внаслідок якого 

вони набувають прав рідних дітей та позбуваються статусу дитини-сироти. 

Також одними з найперспективніших форм сімейного виховання є 

опіка/піклування,  створення прийомних сімей/ДБСТ. 

 Службою у справах дітей ведеться постійна робота щодо встановлення 

статусу дітям, позбавленим батьківського піклування. Здійснюється моніторинг 

з цих питань. 

 З метою соціальної реабілітації дітей, які потрапили у складні життєві 

обставини, служба у справах дітей направляє їх до Івано-Франківського центру 

соціально-психологічної реабілітації дітей, Міжрегіонального центру 

соціально-психологічної реабілітації дітей, Івано-Франківського обласного 

центру соціальної підтримки сімей та дітей Івано-Франківської обласної ради. 

 З метою забезпечення права кожної дитини на житло у 2019 році, 2 

особам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування за 

кошти державного бюджету було придбано житло. Станом на серпень 2021 

року потребують придбання житла 3 таких осіб, які забезпечені житлом тільки 

на праві проживання. 

Мета Програми 

 Умови, що склалися, призвели до такого соціального явища, як 

безпритульність і бездоглядність дітей, соціальне сирітство. 

 Основною причиною цього є неспроможність сім’ї виконувати виховні 

функції. Асоціальна поведінка батьків, зловживання алкоголем, ухилення від 



виховання дітей, жорстоке поводження з дітьми призводять в кінцевому 

результаті до позбавлення їх батьківських прав. 

 Значна кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, не мають житла у зв’язку з тим, що воно було відсутнє в їх батьків, 

або вони втратили його через незалежні від них причини (батьки продали 

житло, покинули новонароджених дітей у закладах охорони здоров’я тощо). 

 

Мета Програми полягає в подоланні дитячої бездоглядності та безпритульності, 

запобіганні дитячому сирітству, розвитку сімейних форм виховання дітей, 

створенні умов для всебічного розвитку та виховання дітей, забезпеченні 

житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх 

числа. В громаді налагоджено облік дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, осіб з їх числа, які не мають житла або потребують 

поліпшення житлових умов. 

Основні завдання Програми 

1. Підвищення ефективності діяльності органів виконавчої влади та місцевого 

самоврядування з питань захисту дитинства, удосконалення статистичного 

обліку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 

2. Попередження дитячої бездоглядності та безпритульності. 

3. Розвиток сімейних форм виховання дітей. 

4. Забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, осіб з їх числа, які його не мають або втратили з незалежних від 

них причин, потребують його покращення. 

5.Забезпечення належного утримання дітей в закладах інституційного догляду 

та соціального захисту дітей. 

Фінансове забезпечення програми                                       

 Реалізація заходів Програми здійснюється за бюджету селищної ради та 

позабюджетних джерел фінансування. 

 Бюджетні призначення для реалізації заходів Програми передбачаються 

щорічно при формуванні бюджету, виходячи із можливостей його дохідної 

частини та інших джерел фінансування. 

 Прогнозовані обсяги фінансування регіональної цільової програми 

соціального захисту і підтримки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, захисту їх житлових прав, попередження дитячої бездоглядності та 

безпритульності на 2021-2025 роки за рахунок бюджетних коштів та 

позабюджетних джерел наведені в паспорті Програми. 

Очікувані результати 

 Виконання Програми дасть змогу забезпечити: 

 – підвищення ефективності діяльності місцевого самоврядування з питань 

захисту дитинства; 

 – першочергове влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, в сім’ї громадян України; 

 – профілактику алкоголізму і наркоманії серед неповнолітніх, 

попередження дитячої бездоглядності та безпритульності; 

 – здійснення контролю за дотриманням житлових і майнових прав 

неповнолітніх, в тому числі дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування; 



 – вирішення проблем забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, які його не мають або 

втратили з незалежних від них причин, потребують його покращення; 

 – інформування громадськості з питань подолання дитячої бездоглядності 

і безпритульності, захисту прав дітей, в т. ч. житлових, розвитку сімейних форм 

виховання, пропаганди здорового способу життя серед неповнолітніх тощо. 

  

 

 

 



 

Додаток 

до Програми соціального захисту і 

підтримки дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, 

захисту їх житлових прав, попередження 

дитячої бездоглядності та безпритульності 

на 2021-2025 роки 

 

Перелік заходів, обсяги та джерела фінансування цільової Програми  

соціального захисту і підтримки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,  

захисту їх житлових прав, попередження дитячої бездоглядності та безпритульності  

на 2021-2025 роки 

№ 

з/п 
Найменування заходу Виконавець 

Термі

н 

вико- 

нання 

Орієнтовані обсяги фінансування 

(тис.грн.) 

Очікувані 

результати 

рок

и 
всього 

в т.ч. за джерелами 

фінансування 
 

обласн

ий 

бюджет 

місцев

ий 

бюджет 

інші 

джерел

а 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Організовувати та 

проводити оперативно-

профілактичні заходи, 

рейди в межах ТГ з 

метою своєчасного 

виявлення дітей, які 

перебувають у 

складних життєвих 

обставинах, дітей, які 

займаються 

бродяжництвом, 

- служба у 

справах дітей  

селищної ради; 

- відділ освіти, 

молоді та 

спорту 

селищної ради; 

- КМП 

«Рожнятівська 

багатопрофільн

а лікарня» 

2021-

2025 

роки 

202

1 

5,0 - 5,0 - Посилення роботи 

з: 

 - профілактики 

бездоглядності та 

безпритульності 

серед дітей,  

- раннього 

виявлення дітей, 

які перебувають у 

складних життєвих 

обставинах, 

202

2 

10,0 - 10,0 - 

202

3 

10,0 - 10,0 - 

202

4 

10,0 - 10,0 - 

202

5 

10,0 - 10,0 - 



жебракують, вживають 

алкоголь, схильні до 

вчинення 

правопорушень та 

надавати їм відповідну 

допомогу 

-сектор 

ювенальної 

превенції 

відділу 

превенції 

Калуського                                           

РВП ГУНП  

- запобігання 

порушенням прав 

дитини 

2 

Забезпечити розвиток 

сімейних форм 

виховання дітей-сиріт 

та дітей, позбавлених 

батьківського 

піклування. 

- служба у 

справах дітей  

селищної ради; 

 

2021-

2025 

роки 

202

1 

не  

потребу

є 

фінансу 

вання 

- - - 

Влаштування дітей 

до сімейних форм 

виховання 

202

2 
- - - 

202

3 
- - - 

202

4 
- - - 

202

5 

- - - 

3 

Забезпечити роботу 

єдиної інформаційно-

аналітичної системи 

ЄІАС «Діти», ведення 

електронного банку 

даних дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених 

батьківського 

піклування та дітей, які 

опинилися в складних 

життєвих обставинах, 

потенційних 

усиновителів, опікунів 

(піклувальників), 

служба у 

справах дітей 

селищної ради 

2021-

2025 

роки 

202

1 
5,0 - 5,0 - 

Забезпечення  

ефективності 

діяльності органів 

місцевого 

самоврядування з 

питань захисту 

прав та інтересів 

дітей, 

удосконалення 

статистичного 

обліку  

 

202

2 
10,0 - 10,0 - 

202

3 
10,0 - 10,0 - 

202

4 
5,0 - 5,0 - 

202

5 

5,0 - 5,0 - 



прийомних батьків та 

батьків-вихователів. 

4 

Забезпечити 

проведення заходів, 

присвячених Дню 

захисту дітей, Дню 

усиновлення, Дню 

спільних дій в 

інтересах дітей, 

Великодніх та 

новорічно-різдвяних 

свят, організація 

екскурсій для дітей та 

ін. 

служба у 

справах дітей 

селищної ради 

 

2021-

2025 

роки 

202

1 
5,0 - 5,0 - 

Належне 

проведення 

заходів, 

присвячених Дню 

захисту дітей, Дню 

усиновлення, Дню 

спільних дій в 

інтересах дітей, 

Великодніх та 

новорічно-

різдвяних свят, 

організація 

екскурсій для дітей 

та ін. 

202

2 
20,0 - 20,0 - 

202

3 
20,0 - 20,0 - 

202

4 
30,0 - 30,0 - 

202

5 

30,0 - 30,0 - 

5 

Забезпечити 

проведення зустрічей-

семінарів із опікунами, 

піклувальниками та 

прийомними батьками з 

питань вирішення 

проблем дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених 

батьківського 

піклування 

- служба у 

справах дітей 

селищної ради,  

- відділ освіти, 

молоді та 

спорту 

селищної ради; 

- відділ 

охорони 

здоров’я та 

соціальної 

політики 

селищної ради. 

2021-

2025 

роки 

202

1 
- - - - 

Обговорення з 

опікунами, 

піклувальниками та 

прийомними 

батьками 

проблемних питань 

та надання 

допомоги щодо їх 

вирішення.  

202

2 
5,0 - 5,0 - 

202

3 
5,0 - 5,0 - 

202

4 
5,0 - 5,0 - 

202

5 
5,0 - 5.0 - 

6 
Посилити контроль за 

дотриманням житлових 

служба у 

справах дітей 

2021-

2025 

202

1 

не  

потребу
- - - 

Здійснення 

контролю за 



і майнових прав дітей, 

особливо дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених 

батьківського 

піклування, 

організувати роботу по 

виявленню фактів 

незаконного 

відчуження житла, що 

належить дітям, в 

межах компетенції 

сприяти поновленню їх 

прав на житло 

селищної ради, 

 

роки 202

2 

є 

фінансу

- 

вання 

- - - 
дотриманням 

житлових і 

майнових прав 

дітей, особливо 

дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених 

батьківського 

піклування 

202

3 
- - - 

202

4 
- - - 

202

5 
- - - 

7 

Вирішення питання 

забезпечення житлом 

дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених 

батьківського 

піклування та осіб з їх 

числа, які його не 

мають або втратили з 

незалежних від них 

причин. 

Проведення ремонту 

житла дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених 

батьківського 

піклування 

служба у 

справах дітей 

селищної ради, 

відділ охорони 

здоров’я та 

соціальної 

політики 

селищної ради 

2021-

2025 

роки 

202

1 
360,0 360,0 - - 

Забезпечення 

житлом дітей-

сиріт, дітей, 

позбавлених 

батьківського 

піклування та осіб 

з їх числа, які його 

не мають або 

втратили з 

незалежних від них 

причин, 

покращення умов 

їх проживання 

202

2 
460,0 360,0 100,0 - 

202

3 
460,0 360,0 100,0 - 

202

4 
460,0 360,0 100,0 - 

202

5 

460,0 360,0 100,0 

- 

8 

Забезпечення 

оздоровлення дітей-

сиріт, дітей, 

служба у 

справах дітей 

селищної ради 

2021-

2025 

роки 

202

1 
230,0 230,0 - - 

Здійснення заходів, 

спрямованих на 

зміцнення здоров'я 202 100,0 - 100,0 - 



позбавлених 

батьківського 

піклування та дітей, які 

перебувають у 

складних життєвих 

обставинах 

 

2 дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених 

батьківського 

піклування та 

дітей, які 

перебувають у 

складних життєвих 

обставинах шляхом 

організації 

оздоровлення та 

відпочинку 

202

3 
100,0 - 100,0 - 

202

4 
100,0 - 100,0 - 

202

5 

100,0 - 100,0 - 

9 

Проводити 

інформаційні заходи 

щодо популяризації 

сімейних форм 

виховання дітей-сиріт 

та дітей, позбавлених 

батьківського 

піклування,   

висвітлення  питань  

соціального і правового  

захисту  дітей  

служба у 

справах дітей 

селищної ради 

 

2021-

2025 

роки 

202

1 

не  

потребу

є 

фінансу 

вання 

- - - 

Інформування 

громадськості з 

питань подолання 

дитячої 

бездоглядності і 

безпритульності, 

захисту прав дітей. 

202

2 
- - - 

202

3 
- - - 

202

4 
- - - 

202

5 

- - - 

10 

Організація та 

проведення  заходів 

щодо привернення 

уваги громадськості до 

проблем дітей та 

молоді з інвалідністю, 

сприяння їх соціалізації 

та залучення до 

служба у 

справах дітей 

селищної ради 

 

2021-

2025 

роки 

202

1 
- - - - Привернення уваги 

громадськості до 

проблем дітей та 

молоді з 

інвалідністю,  

сприяння їх 

соціалізації 

202

2 
5,0 - 5,0 - 

202

3 
5,0 - 5,0 - 

202

4 
5,0 - 5,0 - 



активного життя в 

соціальному 

середовищі,   

висвітлення  питань  

соціального і правового  

захисту  дітей  

202

5 

5,0 

- 

5,0 

- 

11 

Організувати 

виготовлення та 

розповсюдження 

інформаційних 

плакатів, календарів, 

буклетів з питань 

захисту прав та 

інтересів дітей, 

пропаганди здорового 

способу життя серед 

дітей, тощо 

служба у 

справах дітей 

селищної ради 

 

2021-

2025 

роки 

202

1 
5,0 - - - 

Інформування 

громадськості з 

питань подолання 

дитячої 

бездоглядності і 

безпритульності, 

захисту прав дітей, 

пропаганда 

здорового способу 

життя серед дітей 

202

2 
5,0 - 5,0 - 

202

3 
5,0 - 5,0 - 

202

4 
5,0 - 5,0 - 

202

5 

5,0 - 5,0 - 

 

 

 

 

Секретар селищної ради           Тетяна МИХАЙЛИШИН 


	Паспорт

