КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
Про затвердження районної Програми «Діти України»
на 2012-2017 роки

Відповідно до п. 16 ч. 1 ст. 43 Закону України від 21.05.1997р. № 280/97 «Про
місцеве самоврядування в Україні» (із наступними змінами), згідно подання КиєвоСвятошинської районної державної адміністрації, районна рада
вирішила:
1. Затвердити районну Програму «Діти України» на 2012-2017 роки (додається).
2. Рекомендувати фінансовому управлінню райдержадміністрації забезпечити
контроль за використанням коштів на реалізацію заходів виконання Програми.
3. Рекомендувати органам місцевого самоврядування прийняти та затвердити
відповідну програму та передбачити кошти на її фінансування.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної
ради з питань освіти, науки, культури, духовності та історії (голова комісії –
Товстоног Л.М.).

Голова ради

м. Київ
02 лютого 2012 року
№ 175-15-VІ

В.В. Луцюк

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням ХV сесії Києво-Святошинської
районної ради VІ скликання
від 02.02.2012 року № 175-15-VІ

Районна Програма «Діти України»
на 2012-2017 роки

м. Київ
2012 рік

-

-

На виконання положень Конвенції ООН про права дитини, Конституції
України, Закону України «Про охорону дитинства», Закону України «Про
освіту», Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов
соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування», а також Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
розроблено районну програму «Діти України» на період 2012-2017 р.р.
Районна програма «Діти України» - це комплексний документ, в якому
визначено основні напрями роботи місцевих органів виконавчої влади, органів
місцевого самоврядування, установ та організацій району, освітян,
громадськості.
Мета програми та основні завдання :
- створення належних умов для фізичного, інтелектуального і духовного
розвитку дітей, забезпечення їх соціального захисту;
- удосконалення механізмів соціальної підтримки дітей, які перебувають у
скрутних матеріально-побутових умовах;
- поліпшення здоров'я дітей, активізація індивідуальної роботи з дітьмиінвалідами та дітьми з вадами розвитку;
- сприяння організації сімейного виховання для дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, розвитку прийомних сімей;
- виявлення функціонально неспроможних, соціально незахищених сімей та
сімей, які опинилися у скрутних життєвих обставинах, забезпечення здорового
розвитку дітей, які виховуються в даних сім'ях;
- надання моральної та матеріальної підтримки кожній дитині.
Очікувані результати :
діяльність всієї мережі загальноосвітніх навчальних закладів та надання дітям
рівних можливостей для здобуття якісної загальної середньої освіти;
підвищення рівня виховання дітей, створення умов для їх фізичного, духовного,
морального становлення;
удосконалення системи утримання, виховання, навчання дітей-сиріт і
дітей, позбавлених батьківського піклування, а також дітей з соціально
незахищених та неспроможних сімей за місцем проживання та в дитячих
установах; запобігання дитячій бездоглядності, безпритульності, бродяжництву
та жебрацтву;
оптимізація мережі позакласних та позашкільних закладів, підвищення
ефективності їх роботи; поліпшення стану здоров'я дітей та юнацтва шкільного
віку.
Фінансування програми :
Фінансове виконання даної Програми здійснюється в межах асигнувань,
передбачених в місцевих та районному бюджетах, а також з інших джерел, у
відповідності до чинного законодавства України.
Розділи програми:
I. Законодавче забезпечення прав та соціальних гарантій розвитку дітей.
II. Створення умов для формування гармонійно розвиненої особистості.
III. Поліпшення становища дітей, які перебувають в особливо скрутних умовах.
IV. Поліпшення здоров'я дітей.
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I. Законодавче забезпечення прав та соціальних гарантій розвитку
дітей.
1.1. Забезпечувати загальноосвітні навчальні заклади, опікунські ради,
прийомні сім'ї, опікунів (піклувальників) дітей необхідними нормативноправовими документами з проблем захисту прав дітей.
Відділ сім'ї та молоді, служба у
справах дітей, відділ освіти, Центр
соціальних служб для молоді
Постійно
1.2. Проводити ряд заходів щодо вивчення положень Конвенції ООН «Про
права дитини», Конституції України, Законів України «Про охорону
дитинства», «Про забезпечення організаційно-правових умов
соціального
захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», «Про
освіту» та інших державних документів.
Відділ сім’ї та молоді, служба у
справах дітей, відділ освіти,
Центр соціальних служб для молоді
Протягом року
1.3. Забезпечити систематичне висвітлення в засобах масової інформації
стану виконання положень Конвенції та інших законодавчо-правових актів з
питань захисту прав дитини та коментарі до них. Продовжувати проведення
засідань «круглого столу», семінари, конкурси, зустрічі з працівниками
юридичних установ по питанню дотримання законодавчих актів з питань
правового захисту дитини.
Відділ сім'ї та молоді, служба у
справах дітей, Центр соціальних
служб для молоді
Постійно
II. Створення умов для формування гармонійно розвиненої
особистості.
2.1.
Сприяти
вдосконаленню
навчально-виховного
процесу,
впроваджувати різні варіанти навчальних програм з метою найбільш повного
задоволення індивідуальних потреб дітей та підлітків в одержанні якісної
освіти та створити умови для індивідуального навчання дітей, які цього
потребують.
Відділ освіти. Центр практичної
психології
Постійно
2.2. При здійсненні навчально-виховного процесу особливе значення
надавати реалізації виховної функції навчання, зокрема вихованню у
дітей патріотизму, національної свідомості, високої духовності та моральності.
Відділ освіти, навчальні заклади
Постійно
2.3. З метою задоволення потреб дітей та молоді у здобутті професійної
та допрофесійної освіти, здійснення профорієнтаційної роботи оптимізувати
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роботу міжшкільних навчально-виробничих комбінатів (майстерень),
передбачити підготовку молоді за спеціальностями, які користуються
найбільшим попитом серед учнівської молоді.
Відділ освіти, керівники
міжшкільних навчальновиробничих комбінатів
(майстерні)
Постійно
2.4. Сприяти оптимізації мережі дошкільних навчальних закладів,
надати допомогу у створенні дошкільних закладів різного типу (центрів
розвитку дитини, закладів санаторно-курортного та корегуючого типу),
продовжувати формувати в дошкільних навчальних закладах групи різного
типу (короткотривалого перебування дітей, груп вихідного дня, художньоестетичного розвитку тощо).
Відділ освіти, сільські (міські)
ради, керівники ДНЗ
Постійно
2.5. Розширювати мережу позашкільної гурткової роботи, творчих
об'єднань у позашкільних навчально-виховних закладах, вивчати та
враховувати потреби дітей, батьків, осіб, що їх заміняють.
Відділ освіти, згідно з
Програмою «Обдарована
дитина»
Постійно
2.6. В рамках проведення щорічного Всеукраїнського тижня дитячої та
юнацької книги здійснювати заходи щодо популяризації вітчизняної та світової
дитячої літератури, формування читацької культури дітей та підлітків,
забезпечення їх інтелектуального та духовного розвитку, здійснити заходи
щодо забезпечення підручниками кожного учня.
Відділ освіти, ІМЦ, навчальні
заклади
Постійно
2.7. Забезпечувати зайнятість дітей та молоді в канікулярний час,
сприяти діяльності пришкільних таборів, розширювати мережу трудових
об'єднань старшокласників, учнівських виробничих бригад. При формуванні
мережі гуртків в позашкільних навчальних закладах враховувати потреби дітей
та підлітків, батьків та осіб, які їх замінюють.
Відділ сім’ї та молоді, служба
у справах дітей, відділ освіти,
РМЦ, керівники позашкільних
навчальних закладів
Постійно
2.8. Здійснювати систематичну роботу щодо пропаганди здорового
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способу життя шляхом залучення учнівської молоді до спортивно-масової
роботи, постійно проводити профілактику правопорушень серед дітей.
Відділ сім'ї та молоді, служба
у справах дітей, відділ освіти
Постійно
2.9. Забезпечувати дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування з
числа учнів шкіл району, шкільною та спортивною формою.
Відділ освіти, навчальні
заклади, органи місцевого
самоврядування
Щорічно
Ш. Поліпшення становища дітей, які перебувають в особливо
скрутних умовах проживання.
3.1. Контролювати ефективність функціонування системи опіки і
піклування стосовно дітей та виконання рішень вищезазначених органів з
метою надання дієвої допомоги.
Відділ сім'ї та молоді, служба
у справах дітей
Постійно
3.2. Забезпечувати контроль за додержанням вимог законодавства в
частині захисту майнових (житлових) прав неповнолітніх, сприяти проведенню
ремонту житлових приміщень дітям-сиротам та позбавленим батьківського
піклування в разі потреби. Здійснювати заходи щодо забезпечення
працевлаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування,
які закінчують навчання та перебування в загальноосвітніх навчальних
закладах, закладах інтернатного типу на період до 2017 року.
Відділ сім'ї та молоді, служба
у справах дітей, Центр
соціальної служби для молоді,
відділ освіти,органи місцевого
самоврядування
Постійно
3.3. Постійно проводити діагностику фізичного і психічного розвитку,
функціональних можливостей організму дітей з соціально неспроможних та
соціально незахищених сімей, аналізувати стан захворюваності дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування, здійснювати заходи щодо медикосоціальної реабілітації даної категорії дітей.
Відділ сім’ї та молоді, районна
центральна лікарня
Щорічно
3.4. Здійснювати соціальну та матеріальну підтримку дітей-сиріт,
позбавленим батьківського піклування, випускникам інтернат них закладів
(виплата фінансової допомоги випускникам навчальних закладів, надання
матеріальної допомоги тощо).
Відділ сім’ї та молоді
райдержадміністрації, районне
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фінансове управління, органи
місцевого самоврядування
Постійно
3.5. Впроваджувати в практику стандарти медико-соціальної реабілітації
дітей-інвалідів та створювати умови для навчання, формування суспільної та
побутової компетентності дітей-інвалідів.
Районна центральна лікарня,
відділ освіти, навчальні заклади
Постійно
3.6. Вжити заходів щодо вдосконалення системи соціального патронату,
діяльності громадських організацій, волонтерської підтримки, правового
захисту дітей з вадами розвитку.
Відділ сім’ї та молоді, Районна
центральна лікарня, Служба у
справах дітей, Центр
соціальних служб для молоді
Постійно
3.7. Залучати до занять фізкультурою і спортом, фізкультурнооздоровчої роботи дітей та учнівську молодь з психофізичними вадами, дітейінвалідів, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
Відділ сім’ї та молоді, районна
центральна лікарня
Постійно
3.8. Забезпечувати оздоровлення дітей та учнівської молоді, які
постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.
Відділ сім’ї та молоді,
Чорнобильський відділ
Постійно
3.9. З метою виявлення найбільш соціально незахищених дітей з
багатодітних сімей, проводити необхідні обстеження їх побутових умов,
створюючи банк відповідних даних.
Відділ сім’ї та молоді, служба у
справах дітей, Центр
соціальних служб для молоді
Протягом року
3.10. Продовжувати виплату соціальної допомоги дітям-сиротам та
позбавленим батьківського піклування з місцевих коштів, продовжити роботу
щодо страхування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
Відділ освіти, навчальні
заклади
Щороку
3.11. Сприяти продовженню навчання у вищих навчальних закладах
дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, своєчасно
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оформлюючи та виплачуючи їм стипендію голови райдержадміністрації.
Відділ освіти, служба у справах
дітей
Постійно
IV. Поліпшення здоров'я дітей.
4.1. Вживати заходів щодо зміцнення матеріально-технічної бази
районної дитячої поліклініки, дитячого відділення ЦРЛ, медичних кабінетів
навчальних закладів району.
Центральна районна лікарня
Постійно
4.2. Розробити програму профілактики захворюваності дітей у
дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах та забезпечити її
реалізацію.
Центральна районна лікарня
Постійно
4.3. Створити умови для організації повноцінного харчування дітей та
учнівської молоді в навчальних закладах в межах затвердженого кошторису та
забезпечити проведення профілактичної вітамінізації дітей-сиріт і дітей,
позбавлених батьківського піклування, які перебувають в закладах
інтернатного типу.
Відділ освіти, керівники
навчальних закладів
Постійно
4.4. Передбачити у районному бюджеті, бюджетах розвитку населених
пунктів із залученням інших джерел фінансування, не заборонених
законодавством України для організації оздоровлення та відпочинку дітей, які
проживають на території Києво-Святошинського району, вік яких не перевищує
18-ти років.
Відділ освіти, відділ сім’ї,
молоді та спорту
райдержадміністрації
Постійно
4.5. При формуванні груп дітей, які направляються у заклади на
відпочинок та оздоровлення, забезпечити максимально охоплення такими
послугами дітей-сиріт, дітей-інвалідів, дітей із соціально незахищених сімей,
обдарованих дітей, відмінників навчання, переможців і призерів районних,
обласних, республіканських, міжнародних олімпіад, МАНу, творчих конкурсів
та спортивних змагань.
Управління праці та соціального
захисту населення, Центральна
районна лікарня, відділ сім’ї,
молоді і спорту, відділ освіти
Постійно
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