
 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 

 
28.01.2022р.   смт.Ємільчине №28 
 
Про стан виконання Селищної 
програми виконання заходів 
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Заслухавши та обговоривши інформацію начальника служби у справах дітей 

Ємільчинської селищної ради Віри ГРЕСЬКО «Про стан виконання Селищної програми 
виконання заходів Державної соціальної програми «Національний план дій щодо реалізації 
Конвенції ООН про права дитини» на період до 2021 року» у 2021 році, керуючись пп.1 п. 
«а» ст.27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет 
Ємільчинської селищної ради 
ВИРІШИВ: 
 
1.Інформацію начальника служби у справах дітей Ємільчинської селищної ради Віри 
ГРЕСЬКО взяти до відома. 
 

2.Службі у справах дітей Ємільчинської селищної ради: 
2.1. Забезпечувати координацію роботи відділів, установ та організацій, причетних до роботи 
з дітьми, щодо реалізації державної політики з питань соціального захисту дітей. 
2.2. Забезпечувати влаштування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, в 
сімейні форми виховання. 
2.3. Забезпечувати проведення профілактичної роботи, спрямованої на зменшення кількості 
дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах. 
2.4. Постійно оновлювати реєстр житла, закріпленого за дітьми-сиротами та дітьми, 
позбавленими батьківського піклування. 
2.5. Контролювати своєчасну постановку на квартирний  та соціальний квартирний облік 
дітей-сиріт та дітей,   позбавлених батьківського піклування, яким виповнилося 16 років. 
2.6. Проводити роботу по закріпленню житла та захисту майнових прав дітей, які втратили 
сімейне оточення. 
2.7. Забезпечувати своєчасне виявлення та постановку на облік дітей, що проживають в 
сім’ях, де батьки ухиляються від виконання батьківських обов’язків, обстежувати умови їх 
проживання, вживати заходи щодо соціального захисту дітей з цих сімей. 
2.8. Забезпечувати пошук кандидатів у патронатні вихователі та створення патронатних 
сімей на території Ємільчинської селищної ради. 
 

3. Старостам, діловодам старостинських округів Ємільчинської селищної ради: 
3.1. Здійснювати контроль за умовами проживання дітей-сиріт, дітей, позбавлених 
батьківського піклування, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах.  



3.2. Активізувати роботу з сім’ями, що опинились в складних життєвих обставинах, по 
попередженню правопорушень та інших негативних проявів серед дітей. 
 

4. Відділу освіти, молоді та спорту Ємільчинської селищної ради: 
4.1. Забезпечувати охоплення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, 
дітей, що проживають у складних життєвих обставинах гуртковою роботою. 
4.2. Продовжувати проведення в закладах загальної середньої освіти, позашкільних 
навчальних закладах конкурсів з метою виявлення обдарованих дітей, всебічного розвитку 
здібностей дітей. 
4.3. Підвищувати рівень культури сімейних стосунків і відповідальності батьків за виконання 
своїх обов’язків шляхом активізації участі батьків у семінарах, тренінгах що сприяють 
формуванню сімейних цінностей. 
4.4. Проводити батьківські збори та інші правові заходи з залученням спеціалістів КУ 
«Центр надання соціальних послуг», служби у справах дітей та представників відділення 
поліції № 1 Новоград-Волинського РВП ГУНП в Житомирській області і лікувальних 
закладів з метою запобігання жорстокого поводження з дітьми та профілактики сімейного 
неблагополуччя. 
  
5. КУ «Центр надання соціальних послуг» Ємільчинської селищної ради: 
5.1. Надавати комплекс соціальних послуг в рамках соціального супроводу сімей, які 
перебувають у складних життєвих обставинах. 
5.2. Забезпечувати якісну інформаційно-роз’яснювальну роботу щодо розвитку сімейних 
форм влаштування дітей. 
5.3. Проводити серед дітей та молоді інформаційно-просвітницьку роботу щодо формування 
стандартів позитивної поведінки, орієнтованої на здоровий спосіб життя. 
5.4. Забезпечувати пошук кандидатів у патронатні вихователі, прийомні батьки, батьки-
вихователі. 
 

6. Рекомендувати відділу № 2 управління праці та соціального захисту населення Новоград-
Волинської райдержадміністрації: 
6.1. Забезпечувати своєчасне та в повному обсязі надання соціальних виплат сім’ям опікунів, 
піклувальників, прийомним сім’ям, малозабезпеченим сім’ям. 
6.2. Здійснювати соціальний захист дітей, які разом із сім’ями перемістилися із районів 
проведення антитерористичної операції та тимчасово-окупованої території. 
 

7. КНП «Центр первинно медико-санітарної допомоги Ємільчинської районної ради», КНП 
«Ємільчинська лікарня» Ємільчинської селищної ради сприяти щорічному медичному 
обстеженню дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають 
у складних життєвих обставинах. 
 

8. Рекомендувати відділенню поліції №1 Новоград-Волинського РВП ГУНП в Житомирській 
області :  
8.1.Забезпечувати проведення профілактичних рейдів з метою попередження 
правопорушень, злочинів, інших негативних проявів серед дітей. 
8.2.Забезпечувати належний контроль за змістом діяльності культурно-розважальних 
закладів, дотриманням ними нормативно-правових актів щодо порядку відвідування їх 
дітьми, заборони продажу алкогольних напоїв. 
 

9. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника селищного голови Ольгу 
ОНИЩУК. 
 
 
 
Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 



 
 Додаток  

Рішення виконавчого комітету 
Ємільчинської селищної ради 
 28.01.2022р. №8 

 
 

Про стан виконання «Селищної програми виконання заходів 
Державної соціальної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції 

ООН про права дитини» на період до 2021 року» у 2021 році 
 
Рішенням п’ятнадцятої сесії VII cкликання Ємільчинської селищної ради від              22 
березня 2019 року  № 880  затверджено Селищну програму виконання заходів Державної 
соціальної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права 
дитини» на період до 2021 року. 
 Рішенням двадцять п’ятої сесії VII cкликання Ємільчинської селищної ради від          
31 липня 2020 року № 1830 «Про внесення змін в рішення Ємільчинської селищної ради № 
880 від 22.03.2019 р.» внесено зміни до Селищної програми виконання заходів Державної 
соціальної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права 
дитини» на період до 2021 року та затверджено її в новій редакції. 
Службою у справах дітей Ємільчинської селищної ради спільно з органами виконавчої влади 
та місцевого самоврядування, організаціями, які причетні до виховання дітей проведено 
роботу по виконанню Селищної програми виконання заходів Державної соціальної програми 
«Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2021 
року. 
На первинному обліку в службі у справах дітей Ємільчинської селищної ради станом  на 
31.12.2021 року перебуває 64 дитини-сироти, дитини, позбавлених батьківського піклування 
(19 дітей-сиріт, 45 дітей, позбавлених батьківського піклування).  
       З 64 дітей: 
- в прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу  виховується –  7 дітей (6 – в 
прийомних сім’ях, 1- в дитячому будинку сімейного типу); 
- під опікою, піклуванням перебуває 54 дитини; 
- в закладах системи МОН - 2 дитини; 
- в закладах системи МОЗ – 1 дитина.   
            У 2021 році  на первинний облік дітей, які залишились без батьківського піклування, 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування служби у справах дітей було 
поставлено 7 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування.  
95,31 % дітей влаштовано в сімейні форми виховання, 4,69 % - влаштовані в державні 
заклади. 
Станом на 31.12.2021 року на території Ємільчинської селищної  ради проживає  55 дітей-
сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування (19 дітей-сиріт, 36 дітей, позбавлених 
батьківського піклування), з них   під опікою, піклуванням перебуває 46  дітей.  
На території Ємільчинської селищної ради функціонує 5 прийомних сімей, в яких 
виховується  9 прийомних дітей (2 з яких вже повнолітні). 
 Проводиться системна робота щодо розширення мережі прийомних сімей на території 
селищної ради та здійснення контролю за станом утримання, виховання та розвитку дітей в 
прийомних сім’ях.    
За всіма прийомними дітьми зберігаються пільги та державні гарантії, встановлені 
законодавством для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.   
Виплати державної соціальної допомоги на дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, грошового забезпечення прийомним батькам за надання соціальних послуг у  



прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною» проходять вчасно, 
заборгованості немає. 
Протягом 2021 року одноразову допомогу по досягненню повноліття отримали 4 дитини-
сироти, дитини, позбавлених батьківського піклування.  
З метою недопущення влаштування нововиявлених дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування до дитячих закладів проводиться робота з близьким оточенням 
дитини щодо взяття дитини під опіку чи піклування, а також проводиться робота по пошуку 
та підготовці родин готових взяти на виховання дитину із державного дитячого закладу. 
            Відповідно до п. 61 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності 
пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженим постановою Кабінену Міністрів України  
від 24.09.2008 року № 866, службою у справах дітей Ємільчинської селищної ради  ведеться 
облік нерухомого майна дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. З метою 
захисту житлових та майнових прав дітей даної категорії створено реєстр житла.     
             На праві власності, користування  житло мають 56 дітей, з них:  4 дитини на праві 
власності  та  52  дитини  на праві користування. 
            В придатному для проживання стані житло мають 55 дітей, 1 дитина має житло у 
непридатному для проживання стані. 
 Кількість дітей у яких відсутнє  житло – 8. Із загальної кількості  дітей-сиріт та  дітей, 
позбавлених батьківського піклування, які не мають житла або мають житло у непридатному 
для проживання стані чи житлова площа значно менша за встановлені   норми – 4 дітей 
перебувають на квартирному та на соціальному квартирному обліку.   
Всі діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які досягли 16-річного віку 
вчасно ставляться на квартирний та соціальний квартирний облік.         
            Стан забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених, батьківського піклування 
складає  - 87,5 %. 
           Загальна кількість осіб з числа дітей-сиріт та  дітей, позбавлених батьківського 
піклування, які перебувають на квартирному обліку  -  10  (з них 5 осіб перебувають на 
квартирному обліку та на соціальному квартирному обліку).                                                            
На праві власності земельні ділянки (частки земельних ділянок) мають 3 дитини-сироти. 
Протягом 2021 року 2 дітям-сиротам та 9 особам з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених 
батьківського піклування, придбано житло на праві власності за кошти субвенції з 
державного бюджету (грошової компенсації). 
Органом опіки та піклування  Ємільчинської селищної ради протягом 2021 року розглянуто 5 
заяв щодо захисту майнових та житлових прав дітей. З них:  
2 – про надання дозволу діяти в інтересах малолітньої дитини на оформлення спадкових 
прав; 
1 – про надання дозволу на дарування частки у праві власності на будинок, в якому 
зареєстрована та проживає неповнолітня дитина;  
1 – про надання дозволу на продаж частки у праві власності на квартиру, в якій зареєстровані 
та проживають малолітні діти та неповнолітня дитина;  
1 – про відмову у наданні дозволу на передачу для реалізації нерухомого майна, де 
зареєстрована малолітня дитина. 
Серед пріоритетних напрямів служби у справах дітей визначено діяльність щодо запобігання 
соціальному сирітству, подолання бездоглядності та безпритульності серед дітей.  Станом на 
31.12.2021 року на обліку в службі у справах дітей Ємільчинської селищної ради перебуває 
55 дітей, що проживають  у 25 сім’ях, які перебувають у складних життєвих обставинах, з 
них 2 дитини, які постраждали від жорстокого поводження. Додатково протягом 2021 року 
взято на облік 11 дітей, де батьки ухиляються від виконання своїх батьківських обов’язків і 1 
дитину, яка постраждала від фізичного насилля. 
  Службою у справах дітей систематично проводяться профілактичні рейди. Протягом  2021 
року проведено 50 рейдів. Обстежено умови проживання 555 дітей, що проживають у 240 
сім’ях. За результатами рейдів до батьків, які не виконують батьківських обов’язків та 



систематично вживають спиртні напої, здійснюються заходи профілактичного, виховного, 
адміністративного характеру.  
Службою у справах дітей ініційовано притягнення 6 батьків до адміністративної 
відповідальності згідно статті 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення за 
ухилення від виконання батьківських обов’язків. 17 батьків попереджено про 
відповідальність згідно чинного законодавства за неналежне виконання батьківських 
обов’язків. Одну матір притягнуно до кримінальної відповідальності за нанесення легких 
тілесних ушкоджень дитині, внаслідок вчинення фізичного насильства. 
За результатами профілактичних рейдів підготовлено та направлено листи до              КУ 
«Центр надання соціальних послуг» Ємільчинської селищної ради про взяття під соціальний 
супровід родин, про проведення соціальної роботи з сім’ями, в яких проживають та 
виховуються діти. 
Підготовлено та направлено запити до управління праці та соціального захисту населення 
Новоград-Волинської РДА щодо отримання сім’ями, які перебувають у складних життєвих 
обставинах, державних соціальних виплат та розмір отриманих виплат з метою подальшого 
контролю за використанням коштів. 
З метою надання комплексної допомоги дітям, які перебувають у складних життєвих 
обставинах, залишеним без батьківського піклування, вилучених із несприятливого 
середовища, такі діти влаштовуються до КНП «Ємільчинська лікарня» Ємільчинської 
селищної ради, а також до КУ «Обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей 
«Сонячний дім». Протягом 2021 року до КУ «Обласний центр соціально-психологічної 
реабілітації дітей «Сонячний дім» було влаштовано 4 дитини, які перебувають у складних 
життєвих обставинах. 
Рішенням виконавчого комітету Ємільчинської селищної ради від  31 січня 2020 року № 8 
було створено Комісію з питань захисту прав дитини, затверджено положення та склад 
комісії. Основним завданням  комісії є сприяння забезпеченню реалізації прав дитини на 
життя, охорону здоров’я, освіту, соціальний захист, сімейне виховання та всебічний 
розвиток. Протягом 2021 року було проведено 13 засідань Комісії з питань захисту прав 
дитини, на яких було розглянуто 62 питання. 
Протягом 2021 року на засідання виконавчого комітету Ємільчинської селищної ради було 
винесено 44 питання та  підготовлено 44 проекти рішень виконавчого комітету. 
На виконання наказу служби у справах дітей облдержадміністрації від 04.01.2021 року № 3-
ОД «Про затвердження заходів щодо попередження жорстокого поводження, протидії 
торгівлі дітьми на 2021 рік» службою у справах дітей селищної ради наказом від 09.02.2021 
року № 14 було затверджено План заходів щодо попередження жорстокого поводження, 
протидії торгівлі дітьми та надання допомоги постраждалим дітям на 2021 рік. 
На виконання наказу служби у справах дітей облдержадміністрації від 04.01.2021 року № 4-
ОД «Про затвердження заходів по профілактиці правопорушень та негативних проявів у 
дитячому середовищі на 2021 рік» службою у справах дітей селищної ради наказом від 
09.02.2021 року № 15 було затверджено заходи по профілактиці правопорушень та 
негативних проявів у дитячому середовищі на 2021 рік. 
З метою виявлення та усунення причин і умов, що спричиняють вчиненню дітьми 
правопорушень, попередження їх рецидивів службою у справах дітей проводиться 
відповідна профілактична робота.  
Щоквартально службою у справах дітей, Ємільчинським районним сектором філії   ДУ 
«Центр пробації» у Житомирській області проводиться звірка обліків дітей, ведеться 
систематичний контроль за їх поведінкою. Станом на 31.12.2021 року 1 дитина перебуває на 
обліку Ємільчинського районного сектору філії ДУ «Центр пробації» у Житомирській 
області. 
 Проводиться взаємозвірка з відділенням поліції № 1 Новоград-Волинського РВП 
ГУНП в Житомирській області щодо дітей, які перебувають у них на профілактичному 



обліку. Протягом 2021 року на облік відділення поліції поставлено 3 дитини за вчинення 
правопорушень. 
На території селищної ради немає підлітків, які звільнилися з місць позбавлення волі, в тому 
числі на підставі Закону України «Про амністію». 
Станом на 31.12.2021 року на території Ємільчинської селищної ради проживає 8 дітей, які 
перебувають на обліку управління праці та соціального захисту населення Новоград-
Волинської райдержадміністрації, як внутрішньо переміщені. Службою у справах дітей 
Ємільчинської селищної ради спільно з відділом соціальної роботи з сімями, дітьми та 
молоддю КУ «Центр надання соціальних послуг» Ємільчинської селищної ради проводиться 
робота з сім’ями щодо визначення потреб внутрішньо переміщених дітей, виявлення дітей, 
які перебувають у складних життєвих обставинах та мають право на встановлення статусу 
дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. На території 
Ємільчинської селищної ради немає дітей, які мають статус постраждалих внаслідок воєнних 
дій та збройних конфліктів. 
З метою захисту прав та інтересів дітей протягом 2021 року працівниками служби у справах 
дітей селищної ради взято участь у 26 судових засіданнях. 
 
 Відділом соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю КУ «Центр надання 
соціальних послуг» Ємільчинської селищної ради на виконання програми були проведені 
заходи: 
1. Протягом року велося патронажне спостереження спільно з медичними працівниками за 3 
дітьми раннього віку у 3 сім'ях, що знаходяться у складних життєвих обставинах, які 
перебувають під соціальним супроводом та охоплені соціальними послугами. 
2. Серед учнівч ЗЗСО проводились превентивні заходи, спрямовані на формування здорового 
способу життя,  роз`яснювальна робота щодо формування у дітей санітарно-гігієнічних 
навичок, навичок з метою профілактики захворювань, зокрема проводились бесіди, тренінги, 
розповсюдження буклетів на попередження негативних явищ у молодіжному середовищі. 
3. Проводилась цілеспрямована роз`яснювальна роботу з матерями, які мають дітей раннього 
віку, матерями госпіталізованими з хворими малюками, матерями, діти, яких йдуть вперше в 
дошкільний дитячий заклад, щодо формування у дітей санітарно-гігієнічних навичок, 
навичок здорового способу життя з метою профілактики захворювань. 
4. Постійно проводилась інформаційно-просвітницька кампанія з формування здорового 
способу життя і мотивації дітей та  молоді до такого способу життя, робота на підвищення 
рівня обізнаності дітей та їх батьків щодо здорового способу життя, у тому числі 
профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу. 
5. КУ «Центром надання соціальних послуг» спільно із релігійною громадою Церкви 
євангелівських християн бабтистів було проведено Різдв’яне свято для дітей вразливих 
категорій.  
6. Надано профорієнтаційні послуги майбутнім випускникам ЗЗСО, в тому числі  
інтернатних закладів з метою інтеграції дітей, які перебувають в інтернатних закладах, у 
соціальний простір територіальної громади. 
7. Систематично проводиться робота, спрямована на пошук кандидатів у патронатні 
вихователі. 
8. Серед дітей ЗЗСО проводились тренінги, бесіди, лекторії з формування сімейних 
цінностей у підлітків з метою підготовки молоді до сімейного життя. 
9. Серед сімей, які перебувають на обліку у відділі соціальної роботи із сім’ями, дітьми та 
молоддю постійно проводилась роз’яснювальна робота щодо формування у них 
відповідального ставлення до своїх обов’язків по вихованню дітей. 
10. Щорічно проводиться Всеукраїнська акція «16 днів проти насильства» - інформаційно-
просвітницький захід, спрямований на формування у дітей різного віку громадянської 
небайдужості до усіх форм насильства та жорстокого поводження з дітьми. Крім того 



систематично проводилась робота спрямована на ріст обізнаності серед дітей щодо 
профілактики конфліктів, булінгу тощо.  
11. При КУ «Центр надання соціальних послуг» функціонує на постійно діючій основі гаряча 
лінія «Стоп насильство».  
12. Постійно проводилась профілактична робота, розміщувались статті на сайті фейсбук, 
роздано роздатковий матерал, велось інформування  на удосконалення заходів щодо протидії 
найгіршим формам дитячої праці, проституції та порнографії. Захист дітей від експлуатації, 
сексуального насильства та торгівлі людьми. 
 
Відділом освіти, молоді та спорту Ємільчинської селищної ради проведено заходи: 
1. В закладах освіти постійно ведеться статистична інформація щодо дітей різних категорій.  
2. Потійно підвищується рівень обізнаності дітей та батьків щодо здорового способу життя.   
3. Дві дитини з особливими освітніми потребами, які проживають на території села Підлуби, 
забезпечені місцями в Підлубівському закладі дошкільної освіти, в якому створені  умови 
для розвитку дітей з особливими освітніми потребами. 
4. В десяти закладах загальної середньої освіти відкрито інклюзивні класи, в яких 
навчаються 20 учнів з особливими освітніми потребами.  
5. Діти соціально незахищених категорій постійно залучаються до проведення заходів до Дня 
захисту дітей.  
6. У закладах освіти створено сприятливі  умови для забезпечення потреб дітей у творчій 
самореалізації, їх інтелектуального, духовного, фізичного розвитку.  
7. У 14 закладах освіти 1079 учнів займаються у 74 гуртках за інтересами. 
8. В закладах освіти з метою виховання та всебічного розвитку підростаючого покоління на 
основі національних традицій проводяться культурно-масові заходи. 
9. В закладах освіти постійно проводяться профілактичні заходи з метою попередження 
бездоглядності та безпритульності та інших негативних проявів у дитячому середовищі. 
10. Постійно підвищується рівень культури  сімейних стосунків і відповідальності батьків за 
виконання своїх обов’язків шляхом залучення батьків у семінарах та тренінгах, культурно-
мистецьких  та освітніх акціях, фестивалях, конкурсах. 
11. Проводяться культурно-мистецькі та освітні акції, фестивалі, конкурси, що 
популяризують сімейні цінності. 
12. Проводяться інформаційно-просвітницькі заходи, спрямовані на формування громадської 
небайдужості до усіх форм насильства та жорстокого поводження з дітьми. 
13. Постійно закладами освіти проводяться профілактичні заходи із запобігання торгівлі 
людьми. На постійному контролі діти, позбавлені батьківського піклування, та підлітки 
«групи ризику». З такими учнями постійно проводяться профілактичні заходи. 
14. В закладах освіти розроблені та поширені інформаційні матеріали з профілактики 
потрапляння у конфліктні ситуації. Постійно проводяться заходи щодо обізнаності серед 
дітей знань з профілактики конфліктів, булінгу.  В учнівських колективах створено 
позитивний мікроклімат. 
15. Здійснюються заходи з активізації профілактичної роботи з метою запобігання 
правопорушенням в дитячому середовищі. 
16. Заклади освіти забезпечують  знання з питань безпеки в інформаційному просторі 
шляхом проведення  соціально-педагогічної роботи з батьками. 
17. Проводиться роз’яснювальна робота з дітьми щодо правил безпечного користування 
мережею Інтернет та наслідків участі у небезпечних соціальних спільнотах. 
 
Відділом культури та туризму проведено заходи:  
- заходи до Дня усиновлення із залученням сімей. які взяли на виховання дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування. В рамках заходів проводились виставки декоративно-
прикладного мистецтва Катерини Сороки «Відчуття краси й натхнення» та виставки картин Віти 
Поліщук «Світ очима Віти Поліщук», з нагоди Міжнародного дня інвалідів»; 



- родинне свято «Тепло родинного вогнища» (вшанування багатодітних родин громади, де є діти З 

інвалідністю та діти, позбавлені батьківського піклування), з нагоди Дня матері та Міжнародного Дня 
сім’ї; 
- щороку для всіх дітлахів громади, з нагоди Дня захисту дітей, закладами культури та бібліотеками 
організовуються та проводяться майстер-класи, розважально-ігрові програми, дитячі естафети, діти 
беруть участь в конкурсі малюнку на асфальті; 
- для забезпечення потреби дітей у творчій самореалізаціі, їх духовного, інтелектуального розвитку, 
відділом проводиться раз на два роки обласний відкритий фестиваль дитячої творчості «Лелеченьки», 
який покликаний привернути увагу на відродження та збереження українських традицій, патріотичне 
виховання дітей. В рамках фестивалю проводиться виставка дитячих робіт декоративно-прикладного 
та образотворчого мистецтва, майстер-класи із декоративно-прикладното та ужиткового мистецтва. 
- щороку працівниками Ємільчинського центрального будинку культури проводяться заходи з нагоди 
Новорічних та Різдвяних свят для дітей пільгових категорій (діти із інвалідністю, діти-сироти, діти, 
позбавлені батьківського піклування та діти, які повернулися з інтернатних закладів в біологічні сім’ї); 
- в Ємільчинській музичній школі 35 % від контингенту всіх учнів, діти з багатодітних родин 
малозабезпечених родин, діти-сироти, діти-інваліди навчаються безкоштовно. 
КНП «Ємільчинська лікарня» Ємільчинської селищної ради Житомирської області 
проведено заходи:  
1) в лікарні розміщенні інформаційні листівки та бюлетні щодо створення безпечних умов 
розвитку дитини, для батьків та медичних працівників; 
2) надається консультативна га методична допомога жіночому населенню лікарями акушер-
гінекологами; 
3) лікарня має статус «Лікарня доброзичлива до дитини», постійно проводиться робота 
відповідно до програм навчання; 
4) створено кабінет планування сім'ї зі школами відповідального батьківства; 
5) проводиться моніторинг звернень за медичною допомогою дітей з приводу насильства та 
жорстокого поводження з ними; 
6) постійно впроваджуються новітні медичні технології діагностики, лікування га 
профілактики дитячих хвороб;  
7) забезпечено раннє виявлення дітей зі зниженим слухом та дітей, яким замінено зовнішні 
частини системи слухопротезування; 
8) забезпечується безоплатне харчування дітей, народжених ВІЛ-позитивними жінками; 
9) систематично проводиться навчання з матерями, які мають дітей раннього віку, матерями, 
госпіталізованими з хворими малюками, щодо формування у дітей санітарно-гігієнічних 
навичок, навичок здорового способу життя з метою профілактики захворювань; 
10) проводиться інформаційна робота серед дітей та їх батьків щодо здорового способу 
життя;  
11) проводиться моніторнг дітей, які зазнали фізичного, психологічного, сексуального 
насильства в сім'ї. 
 
КНП «Центр первинно медико-санітарної допомоги» Ємільчинської селищної ради 
Житомирської області проведено заходи:  
1) розроблено інформаційні листівки, бюлетні щодо створення безпечних умов розвитку 
дитини, для батьків та медичних працівників; 
2) забезпечено подальше впровадження глобальної ініціативи Дитячого фонду ООН 
(ЮНІСЕФ) щодо інтегрованого ведення хвороб дитячого віку на первинному медико - 
санітарному рівні;  
3) проведено тренінги та навчальні семінари для медичних фахівців, які використовують 
протоколи медичної допомоги інтегрованого ведення хвороб дитячого віку;  
4) забезпечено подальше впровадження глобальної ініціативи Дитячого фонду ООН 
(ЮНІСЕФ ) надання медичної допомоги підліткам і молоді на принципах дружнього підходу 
в клініках, дружніх до молоді;  



5) забезпечено подальше впровадження стратегії розширеної ініціативи «Лікарня, 
доброзичлива до дитини», у тому числі принципів грудного вигодовування;  
6) забезпечено спільно з соціальними працівниками патронажне сестринське спостереження 
за новонародженими і дітьми раннього віку із сімей зі складними життєвими обставинами;  
7) розроблено та впроваджено механізм взаємодії: пологовий будинок - патронажна сестра - 
первинна медична ланка - відділення катамнестичного спостереження - служба раннього 
втручання - центри реабілітації - сім’я;  
8) проводиться моніторинг звернень за медичної допомогою дітей в заклади охорони 
здоров’я з приводу насильства та жорстокого поводження з ними;  
9) забезпечено моніторинг індикаторів якості та ефективності медичної допомоги пацієнтам 
з орфанними захворюваннями на територіальному рівні; 
10) забезпечено оновлення реєстру дітей, хворих на орфанні захворювання;  
11) забезпечено інформування відповідальних за ведення реєстрів про кошти місцевих 
бюджетів, що були виділені для лікування, закупівлі лікувального харчування та кількість 
безкоштовних рецептів, виписаних для дітей, хворих на орфанні захворювання в розрізі 
нозологій;  
12) сформовано щорічну потребу дітей, хворих на орфанні захворювання у лікарських 
засобах, виробах медичного призначення, лікарському харчуванні; 
13) впроваджено в закладі охорони здоров’я громади новітні медичні технології діагностики, 
лікування та профілактики дитячих хвороб та вроджених порушень;  
14) подано заявки на МОЗ України для забезпечення лікувальним харчуванням та 
медикаментами дітей з первинним (вродженим) імунодефіцитом, муковісцидозом, 
гемофілією, церебральним паралічем, хронічними вірусними гепатитами В та С, 
фенілкетонурією, нанізмом різного походження, дитячим діалізом, ювенільним 
ревматоїдним артритом, розладами психіки та поведінки із спектру аутизму; 
15) забезпечено потребу реактивів для проведення масових скринінгів на фенілкетонурію, 
вроджений гіпотиреоз, муковісцидоз, алреногенітальний синдром, галактоземію; 
16) забезпечено облік дітей, яким замінено зовнішні частини системи слухопротезування; 
17) забезпечено раннє виявлення дітей зі зниженим слухом та постановка в чергу на 
кохлеарну імплантацію за державні кошти.  
18) проводиться робота з матерями, які мають дітей раннього віку, матерями, діти яких йдуть 
вперше в дошкільний дитячий заклад, цілеспрямовану роз’яснювальну роботу щодо 
формування у дітей санітарно-гігієнічних навичок, навичок здорового способу життя з 
метою профілактики захворювань. 
 
Відділенням поліції № 1 Новоград-Волинського РВП ГУНП в Житомирській області 
проведено заходи:  
1) проводилась роз’яснювальна робота серед учнів батьків та педагогічних колективів 
загальноосвітніх навчальних закладів щодо забезпечення умов для повноцінного, всебічного 
розвитку дитини в родині та створення безпечного простору в навчальних закладах; 
2) проводилась профілактична робота щодо запобігання самовільному залишенню дітей 
місця проживання; 
3) проводилась роз’яснювальна робота щодо формування у громадян відповідального 
ставлення до своїх обов’язків по вихованню дітей, а також роз’яснювались наслідки 
невиконання цих обов’язків;  
4) забезпечено виявлення та облік дітей, які зазнали фізичного, психологічного, сексуального 
або економічного насильства в сім’ї;  
5) проводились превентивні заходи, спрямовані на попередження та припинення фактів 
домашнього насильства, а також проявів агресії та насильства серед дітей;  
6) вживались заходи реагування відповідно до чинного законодавства в разі надходження 
інформації щодо вчинення домашнього насильства та надавались, у межах компетенції, 
правова допомога дітям постраждалим від насильства;  



7) забезпечено організацію діяльності інспектора ЮП СП Новоград-Волинського РВП ГУНП 
в Житомирській області щодо профілактики порушень серед дітей. 
 
Працівниками Ємільчинської районної філії Житомирського обласного центру зайнятості 
протягом 2021 року проведено 15 профорієнтаційних заходів, в тому числі в форматі on-line, 
в яких взяли участь 189 учнів 8-11 класів. 
 
Управлінням соціального захисту населення Новоград-Волинської РДА протягом 2021 року 
надавалася консультативна та методична допомога населенню з питань виплати державних 
допомог: в зв’язку з вагітністю та пологами, при народженні дитини, при усиновленні 
дитини, допомогу на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, допомогу на дітей 
одиноким матерям, дітям із інвалідністю, тимчасову державну допомогу на дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування, грошове забезпечення батькам вихователям та 
прийомним сім’ям. Згідно індивідуальних реабілітаційних програм забезпечено 21 дитину із 
особливими потребами індивідуальними візками та протезно-ортопедичними виробами. 
Забезпечено санаторно-курортним лікуванням 4 дитини з інвалідністю, інвалідність яких 
пов'язана з наслідками аварії на ЧАЕС, у супроводі одного з батьків, або особи, що їх 
заміняє. 
 
 
 
Начальник служби у справах дітей Віра ГРЕСЬКО 
 
 
 




