
 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
 

Десята_сесія  VIIІ скликання 

"04"_лютого_2022р.   смт.Ємільчине №__2120_____ 

 

Про затвердження селищної 

Програми із забезпечення та захисту 

прав дітей на території 

Ємільчинської селищної ради         на 

2022-2023 роки 

 

 

 

Відповідно до п. 22 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Закону України «Про охорону дитинства», рішення восьмої сесії VIII скликання 

Житомирської обласної ради від 16.12.2021 року № 314 «Про обласну Програму із 

забезпечення та захисту прав дітей у Житомирській області на 2022-2023 роки», з метою 

забезпечення реалізації прав дітей на виховання в сім’ї, підвищення ефективності роботи 

органів місцевого самоврядування з профілактики соціального сирітства, враховуючи 

рекомендації постійної комісії селищної ради з гуманітарних питань, регламенту, законності, 

депутатської діяльності та етики, селищна рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити селищну Програму із забезпечення та захисту прав дітей на території 

Ємільчинської селищної ради на 2022-2023 роки (далі – Програма) (додаток 1). 

 

2. Затвердити Порядок використання коштів селищного бюджету на реалізацію Програми 

(додаток 2). 

 

3. Фінансовому відділу селищної ради щороку передбачати у межах фінансових можливостей 

кошти для фінансування заходів зазначеної Програми. 

 

4. Виконавцям заходів Програми щороку до 01 лютого інформувати службу у справах дітей 

Ємільчинської селищної ради про виконання заходів Програми. 

 

5. Службі у справах дітей Ємільчинської селищної ради щороку до 10 лютого інформувати 

селищну раду та службу у справах дітей Житомирської обласної державної адміністрації про 

хід виконання Програми. 

  

6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію селищної ради з 

гуманітарних питань, регламенту, законності, депутатської діяльності та етики. 

 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 
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 ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення 10 сесії Ємільчинської 

селищної ради VIІI скликання 

04.02. 2022р. №2120 

 

                                                                               
Селищна Програма 

 із забезпечення та захисту прав дітей  

на території Ємільчинської селищної ради на 2022-2023 роки  

(Далі –Програма) 

 

1. Загальна характеристика Програми 

 

1. Ініціатор розроблення Програми Селищна рада  

2. Дата, номер і назва 

розпорядчого документа органу 

виконавчої влади про 

розроблення Програми 

Рішення восьмої сесії VIIІ скликання 

Житомирської обласної ради від 16.12.2021 року 

№ 314  «Про обласну Програму із забезпечення та 

захисту прав дітей у Житомирській області на 

2022-2023 роки 

3. Розробник Програми Служба у справах дітей селищної ради 

4. Співрозробники Програми -/- 

5. Відповідальний виконавець 

Програми 

Служба у справах дітей селищної ради 

6. Учасники Програми Відділ соціального захисту селищної ради; відділ 

освіти, молоді та спорту селищної ради; відділ 

культури та туризму селищної ради; КУ «Центр 

надання соціальних послуг» Ємільчинської 

селищної ради; 

КУ «Ємільчинський інклюзивно-ресурсний 

центр» Ємільчинської селищної ради; КНП 

«Ємільчинська лікарня»; КНП «Центр первинно 

медико-санітарної допомоги Ємільчинської 

селищної ради Житомирської області»; відділення 

поліції № 1 Новоград-Волинського РВП ГУПП в 

Житомирській області (за згодою); відділ № 2 

управління праці і соціального захисту населення 

Новоград-Волинської райдержадміністрації (за 

згодою); старостинські округи селищної ради 

7. Термін реалізації Програми 2022-2023 роки 

8. Перелік місцевих бюджетів, які 

беруть участь у виконанні 

Програми 

 

Селищний бюджет 

9. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми, тис. грн 

У межах фінансових можливостей 

9.1. у тому числі бюджетних коштів, 

тис. грн 

У межах фінансових можливостей 

 із них коштів обласного 

бюджету, тис. грн 

У межах фінансових можливостей 

10. Основні джерела фінансування Селищний бюджет 
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2. Проблеми, на розв’язання яких спрямована Програма 

 

На території Ємільчинської селищної ради проводиться робота щодо розвитку 

сімейних форм виховання. Так, якщо станом на 01.01.2021 року в даних формах виховання 

утримувалось 93,54 % дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, то станом 

на 01.01.2022 року до вищезазначених форм виховання влаштовано 95,31 % дітей. На території 

Ємільчинської селищної ради діє 5 прийомних сімей, в яких виховується 9 дітей. Впродовж 

2021 року усиновлено іноземними громадянами 1 дитину, позбавлену батьківського 

піклування.  

Найбільш поширеною формою виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, й надалі залишається опіка та піклування. Станом на 01.01.2022 року 

під опікою, піклуванням громадян перебуває 54 дитини, що становить 84,4 % від загальної 

кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.  

Збереглася позитивна тенденція щодо зменшення чисельності вихованців закладів 

інституційного догляду та виховання дітей, з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування. Проте, не кожна дитина-сирота, дитина, позбавлена батьківського піклування, на сьогодні 

має можливість зростати в сімейному оточенні. 

Ємільчинською селищною радою, її виконавчими органами, які опікуються дітьми, 

проводиться робота щодо захисту законних прав та інтересів дітей. Однак, ще існують такі 

негативні явища в дитячому середовищі як бездоглядність, безпритульність, соціальне 

сирітство. 

З метою забезпечення прав дітей та реалізації права громадян на отримання повної 

та достовірної інформації про дітей, які можуть бути усиновлені або влаштовані в їхні сім’ї, 

а також для накопичення, зберігання, обліку, пошуку та використання даних про дітей-

сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають у складних 

життєвих обставинах, кандидатів в усиновлювачі, опікунів, піклувальників, прийомних 

батьків, батьків-вихователів, функціонує Єдина інформаційно-аналітична система «Діти». 

Для ефективного функціонування ЄІАС «Діти» необхідне постійне оновлення програмного 

та технічного забезпечення. 

Станом на 01.01.2022 року на обліку в службі у справах дітей селищної ради 

знаходиться 55 дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, з них 2 дитини, що 

зазнали жорстокого поводження. 

Для тимчасового догляду, виховання та реабілітації дітей на період подолання її 

батьками складних життєвих обставин законодавством передбачено нову форму – патронат 

над дитиною. Станом на 01.01.2022 року на території Ємільчинської селищної ради немає 

патронатних сімей та існує потреба у їх створенні. 

Для підвищення ефективності роботи щодо захисту прав дітей  необхідна концентрація 

зусиль органів місцевого самоврядування і громадянського суспільства навколо забезпечення 

сталого розвитку дітей. 

 

3. Мета Програми 

 

 Метою Програми є реалізація кращих інтересів дитини через функціонування на 

території Ємільчинської селищної ради ефективної системи забезпечення, дотримання та 

захисту прав дітей. 

 

 

4. Шляхи і засоби розв´язання проблеми, обсяг та джерела фінансування, 

 строки виконання Програми 

 

 Шляхами і засобами розв´язання проблеми є: 
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 - організація ефективної роботи щодо запобігання соціальному сирітству, реабілітації 

бездоглядних та безпритульних дітей, схильних до бродяжництва; 

 

 - створення умов для розвитку і виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, у сім´ях або в умовах, максимально наближених до сімейних; 

- посилення співпраці між виконавчими органами селищної ради, які опікуються 

проблемами дітей, щодо проведення роботи з дітьми кризових категорій; 

- розвиток патронату та наставництва над дітьми; 

- контроль за станом утримання дітей в сім’ях; 

- розвиток освітніх, соціальних, медичних та реабілітаційних послуг для сімей з дітьми 

на рівні громади; 

- проведення заходів культурно-естетичного спрямування. 

 

 

 

 

 

Ресурсне забезпечення Програми 

 

 Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів селищного бюджету,  а також 

за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством. 

 

Обсяг коштів, які пропонується 

залучити на виконання  

Програми 

2022 рік 2023 рік Всього витрат на 

виконання Програми,  

тис. грн 

 

1 2 3 4 

Обсяг ресурсів усього,  

тис. грн. 

У межах 

фінансових 

можливостей 

У межах 

фінансових 

можливостей 

У межах фінансових 

можливостей 

у тому числі обласний 

бюджет, тис. грн. 

У межах 

фінансових 

можливостей 

У межах 

фінансових 

можливостей 

У межах фінансових 

можливостей 

 

Програма розрахована на два роки (2022 - 2023). 
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Показники продукту Програми 

 

№ 

з/п 

Назва показника Одини-

ця 

виміру 

Вихідні 

дані на 

початок 

дії 

Програм

и 

2022 2023 

 

 

Усього витрат 

на виконання 

Програми,  

тис. грн. 

1 2 3 4 5 6 7 

І Показники продукту програми 

1 Кількість випускників 

закладів загальної середньої 

освіти з числа дітей-сиріт, 

дітей, позбавлених 

батьківського піклування, та 

осіб з їх числа-учасників 

зустрічей з керівництвом 

облдержадміністрації, 

обласної ради 

Кіль-

кість 

осіб 

 

- 

 

6 

 

3 

 

У межах 

фінансових 

можливостей  

2 Проведення заходів для 

різних категорій дітей   

Кіль-

кість 

осіб 

- 200 200 

 

У межах 

фінансових 

можливостей 

3 

 

Проведення профілактичних 

рейдів 

Кіль-

кість 

рейдів 

- 50 50 У межах 

фінансових 

можливостей 

4 Забезпечення 

обслуговування та 

експлуатації комп´ютерного 

обладнання для 

функціонування ЄІАС 

«Діти» 

- - - 

 

- 

 

У межах 

фінансових 

можливостей 

ІІ Показники ефективності програми 

1 Кількість патронатних сімей од. - 1 1 Державний 

бюджет 

ІІІ Показники якості програми 
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1 Збільшення питомої ваги 

дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського 

піклування, влаштованих в 

сімейні форми виховання 

% 95,0 95,0 95,0 - 
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5. Напрями діяльності та заходи Програми  

 

№ 

з/п 

Назва напрямку 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів Програми Термін 

виконан

ня 

заходу 

Виконавці Джерела 

фінансуванн

я 

Орієнтовні обсяги 

фінансування 

(вартість), тис. грн., 

в т.ч.: 

Очікуваний 

результат 

2022 2023   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

І. Забезпечення та захист прав дітей різних категорій 

1. Профілактика соціального сирітства, подолання бездоглядності та безпритульності у дитячому середовищі. 

1 1. Розроблення та 

затвердження 

мінімальних 

стандартів 

благополуччя та 

безпеки дитини 

Забезпечити ведення державної 

статистики щодо дітей в межах 

компетенції 

2022-

2023 

Служба у справах 

дітей; відділ 

соціального захисту; 

відділ освіти, молоді та 

спорту;  КНП 

«Ємільчинська 

лікарня», КНП 

«ЦПМСД»; 

старостинські округи  

Фінан-

сування не 

потребує 

- - Державна 

статистика 

складається 

 2. Посилення 

роботи з 

профілактики 

бездоглядності та 

безпритульності 

дітей 

1. Забезпечити проведення 

спільних профілактичних заходів 

(рейдів) «Діти вулиці», «Вокзал», 

Всеукраїнський    профілактичний  

захід «Урок» тощо з метою 

попередження бездоглядності та 

безпритульності, інших 

негативних проявів у дитячому 

середовищі 

2022-

2023 

Служба у справах 

дітей, КУ «Центр 

надання соціальних 

послуг», відділення 

поліції № 1 Новоград-

Волинського РВП 

ГУПП в Житомирській 

області (за згодою); 

старостинські округи  

У межах 

фінан-

сових 

можливо-

стей 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профілактичні 

заходи (рейди) 

проведено 

 2. Проводити рейди-обстеження 

стану  утримання та виховання 

дітей, дітей, які перебувають у 

складних життєвих обставинах, 

дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

2022-

2023 

Служба у справах 

дітей, КУ «Центр 

надання соціальних 

послуг», відділення 

поліції № 1 Новоград-

У межах 

фінан-сових 

можливо-

стей 

- - Контроль за 

станом 

утримання дітей 

даних категорій 

здійснюється 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

батьківського піклування,  

влаштованих у сімейні форми 

виховання тощо 

Волинського РВП 

ГУПП в Житомирській 

області (за згодою); 

старостинські округи  

 3.  Проводити профілактичну 

роботу щодо запобігання 

самовільному залишенню дітьми 

місця проживання, перебування.  

2022-

2023 

Служба у справах 

дітей, КУ «Центр 

надання соціальних 

послуг»; відділення 

поліції № 1 Новоград-

Волинського РВП 

ГУПП в Житомирській 

області (за згодою); 

старостинські округи 

Фінан-

сування не 

потребує 

- - Зменшено 

кількість дітей, 

які самовільно 

залишають місце 

постійного 

проживання, 

утримання 

 4. Забезпечити виявлення дітей, 

які перебувають у складних 

життєвих обставинах, ведення їх 

обліку та здійснення комплексних 

заходів щодо соціального захисту 

таких дітей  

2022-

2023 

Служба у справах 

дітей, КУ «Центр 

надання соціальних 

послуг»; старостинські 

округи 

Фінан-

сування не 

потребує 

- - Облік дітей, які 

перебувають у 

складних 

життєвих 

обставинах 

ведеться, їх 

соціальний 

захист 

здійснюється 

 5. Забезпечити обслуговування та 

експлуатацію комп’ютерного 

обладнання для функціонування 

Єдиної інформаційно-аналітичної 

системи «Діти»  

2022-

2023 

Служба у справах дітей  У межах 

фінан-сових 

можливо-

стей 

- - Єдина 

інформаційно-

аналітична 

система «Діти» 

функціонує 

 

 6. Забезпечити своєчасне внесення 

достовірної інформації до Єдиної 

інформаційно-аналітичної системи 

«Діти» щодо  обліку: 

- дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування; 

2022-

2023 

Служба у справах дітей  Фінан-

сування не 

потребує 

- - Своєчасне 

внесення 

достовірної 

інформації 

забезпечено 
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- дітей, які залишилися без 

батьківського піклування; 

- дітей, які перебувають у 

складних життєвих обставинах; 

- потенційних  усиновлювачів, 

 опікунів, піклувальників, 

прийомних батьків, батьків-

вихователів, патронатних 

вихователів 

 7. Проводити роз’яснювальну 

роботу щодо формування у 

громадян відповідального 

ставлення до своїх обов’язків по 

вихованню дітей, попередження 

порушення прав дітей. 

В разі виявлення фактів 

порушення прав дітей, винних осіб 

притягувати до відповідальності. 

2022-

2023 

Відділення поліції № 1 

Новоград-Волинського 

РВП ГУПП в 

Житомирській області 

(за згодою) 

Фінан-

сування не 

потребує 

- - Виховний 

потенціал 

батьків 

підвищено 

 3.Забезпечення 

раннього 

виявлення сімей з 

дітьми, які 

перебувають у 

складних 

життєвих 

обставинах та 

надання їм 

своєчасної та 

ефективної 

соціальної 

допомоги. 

Здійснювати раннє виявлення та 

облік сімей з дітьми, які 

перебувають у складних життєвих 

обставинах, проведення оцінки їх 

потреб, надання базових 

соціальних послуг відповідно до 

потреб: соціального супроводу, 

соціальної профілактики, 

консультування тощо. 

2022-

2023 

Служба у справах 

дітей; КУ «Центр 

надання соціальних 

послуг»; старостинські 

округи 

Фінан-

сування не 

потребує 

- - Раннє виявлення 

та облік сімей з 

дітьми, які 

перебувають у 

складних 

життєвих 

обставинах, 

забезпечено та 

надаються базові 

соціальні 

послуги 

 4. Забезпечення 

соціальної 

підтримки сімей з 

дітьми вразливих 

Організувати  надання базових 

соціальних послуг сім’ям з дітьми 

вразливих категорій населення 

2022-

2023 

КУ «Центр надання 

соціальних послуг» 

Фінан-

сування не 

потребує 

- - Сім’ям з дітьми 

вразливих 

категорій 

населення 
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категорій 

населення та/або 

які перебувають у 

складних 

життєвих 

обстаавинах з 

метою подолання 

або мінімізації 

складних 

життєвих 

обставин. 

та/або які перебувають у складних 

життєвих обставинах  

надаються базові 

соціальні 

послуги 

 5. Профілактика 

соціального 

сирітства 

Здійснювати соціальну роботу з 

сім’ями, діти з яких перебувають у 

закладах інституційного догляду 

та виховання дітей, з метою їх 

реінтеграції в сімейне оточення, та 

сім’ями, до яких повернулись діти 

із  вищезазначених закладів з 

метою недопущення потрапляння 

в інституції. 

2022-

2023 

КУ «Центр надання 

соціальних послуг» 

Фінан-

сування не 

потребує 

- - Соціальна 

робота з сім’ями, 

діти з яких 

перебувають у 

закладах 

інституційного 

догляду та 

виховання дітей, 

або повернулися 

з закладів, 

проводиться 

 6. Запровадже-ння 

на території 

селищної ради 

послуги патронату 

над дитиною 

1. Сприяти запровадженню на 

території селищної ради послуги 

патронату над дитиною  

2022-

2023 

Служба у справах 

дітей; КУ «Центр 

надання соціальних 

послуг»; відділ 

соціального захисту  

Фінан-

сування не 

потребує 

- - Послуга 

патронату над 

дитиною 

запроваджена 

2. Здійснювати контроль за 

дотриманням прав дітей, 

влаштованих у патронатну сім’ю 

2022-

2023 

Служба у справах 

дітей; КУ «Центр 

надання соціальних 

послуг» 

Фінан-

сування не 

потребує 

- - Контроль за 

станом 

утримання дітей 

в сім’ях 

патронатних 

вихователів 

здійснюється. 
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3.Забезпечити виплату поворотної 

фінансової допомоги (резервні 

кошти) патронатному вихователю  

для своєчасного забезпечення 

догляду, виховання та реабілітації 

дітей, влаштованих до сім’ї 

патронатного вихователя. 

2022-

2023 

Відділ соціального 

захисту; служба у 

справах дітей 

Селищний 

бюджет 

13090 

грн 

13090 

грн 

Виплату 

поворотної 

фінансової 

допомоги 

забезпечено 

 7. Проведення 

навчань та 

надання 

методичної 

допомоги  

1. Надавати організаційно-

методичну  допомогу старостам 

старостинських округів  

2022-

2023 

Служба у справах дітей  Фінан-

сування не 

потребує 

- - Організаційно-

методичну  

допомогу 

старостам 

старостинських 

округів надано 

2. Соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 

 8. Зміцнення 

системи захисту 

прав та інтересів 

дітей-сиріт і 

дітей, 

позбавлених 

батьківського 

піклування 

1. Забезпечувати своєчасне 

виявлення, облік та соціальний 

захист дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського 

піклування 

 

2022-

2023 

Служба у справах 

дітей, КУ «Центр 

надання соціальних 

послуг»; відділ 

соціального захисту;  

старостинські округи 

Фінан-

сування не 

потребує 

- - Облік дітей-

сиріт та дітей, 

позбавлених 

батьківського 

піклування 

ведеться, 

соціальний 

захист 

здійснюється 

 2. Забезпечувати контроль за 

станом утримання, виховання та 

розвитку дітей у сім’ях 

усиновлювачів, опікунів, 

піклувальників, прийомних сім’ях,  

дитячих будинках сімейного типу 

2022-

2023 

Служба у справах 

дітей; КУ «Центр 

надання соціальних 

послуг»; старостинські 

округи 

Фінан-

сування не 

потребує 

- - Належні умови 

утримання, 

виховання та 

розвитку дітей 

створені 

 3. Вести облік нерухомого майна, 

право власності або право 

користування яким мають діти-

сироти та діти, позбавлені 

батьківського піклування 

2022-

2023 

Служба у справах дітей  Фінансуван

ня не 

потребує 

- - Контроль  за 

наявністю/відсут

ністю житла та 

забезпечення 

належного його 
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утримання 

здійснюється 

 5. Вести облік дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського 

піклування, та осіб з їх числа, які 

мають право на отримання 

соціального житла 

2022-

2023 

Служба у справах 

дітей; КУ «Центр 

надання соціальних 

послуг» 

Фінансуван

ня не 

потребує 

- - Облік ведеться 

  6. Проводити роз’яснювальну  

роботу серед прийомних батьків, 

батьків-вихователів, опікунів, 

піклувальників стосовно 

дотримання  законодавства в 

частині захисту житлових і 

майнових прав дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського 

піклування (своєчасна передача 

житла у власність дітей, 

оформлення спадщини тощо) 

2022-

2023 

Служба у справах 

дітей; КУ «Центр 

надання соціальних 

послуг»; старостинські 

округи 

Фінансуван

ня не 

потребує 

- - Всі прийомні 

батьки, батьки-

вихователі, 

опікуни, 

піклувальники 

охоплені 

роз’яснювально

ю роботою 

стосовно 

дотримання 

законодавства в 

частині захисту 

майнових прав 

дітей 

 9. Забезпечення 

догляду та 

виховання дітей, у 

тому числі дітей з 

інвалідністю, в 

сім’ях або в 

умовах, макси-

мально набли-

жених до 

сімейних, ре-

формування та 

реорганізація 

1. Сприяти в реалізації права  

кожної дитини-сироти  і дитини, 

позбавленої батьківського 

піклування, в тому числі з 

інвалідністю на виховання в сім’ї 

або умовах наближених до 

сімейних 

 

2022-

2023 

Служба у справах 

дітей; відділ 

соціального захисту; 

відділ освіти, молоді та 

спорту; КУ «Центр 

надання соціальних 

послуг»; КНП 

«Ємільчинська 

лікарня»; КНП 

«ЦПМСД»; 

старостинські округи 

Фінансуван

ня не 

потребує 

- - Реалізовано 

право дітей-

сиріт та дітей, 

позбавлених 

батьківського 

піклування, в 

тому числі з 

інвалідністю, на 

виховання в 

сім'ї, або в 

умовах 

наближених до 

сімейних.  
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 інтернатних 

закладів 

2. Забезпечити влаштування дітей-

сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, в сім'ї 

громадян України (усиновлення, 

опіка, піклування, створення 

прийомних сімей та дитячих 

будинків сімейного типу) 

2022-

2023 

Служба у справах 

дітей; КУ «Центр 

надання соціальних 

послуг»; старостинські 

округи 

Фінансуван

ня не 

потребує 

- - Відсоток дітей-

сиріт та дітей, 

позбавлених 

батьківського 

піклування, 

влаштованих до 

сімейних форм 

виховання не 

нижче 

середнього по 

Україні 

 3. Забезпечити дотримання 

пріоритетності усиновлення дітей-

сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, 

громадянами України 

2022-

2023 

Служба у справах дітей  Фінан-

сування не 

потребує 

- - Кількість дітей, 

усиновлених 

громадянами 

України 

збільшено 

 

 

 4. Проводити інформаційні 

кампанії з метою пропагування 

сімейних форм виховання дітей-

сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування 

2022-

2023 

Служба у справах 

дітей; КУ «Центр 

надання соціальних 

послуг» 

Фінан-

сування не 

потребує 

- - Кількість 

потенційних 

усиновителів, 

опікунів, піклу-

вальників, 

прийомних 

батьків, батьків-

вихователів 

збільшено 

 5. Проводити заходи, пов’язані з 

якісним підбором кандидатів у 

прийомні батьки та батьки-

вихователі. 

 

 

2022-

2023 

КУ «Центр надання 

соціальних послуг» 

Фінан-

сування не 

потребує 

- - Якісний добір 

кандидатів у 

прийомні 

батьки, батьки-

вихователі, 

організація та 

проведення 

навчання 
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кандидатів 

проводиться 

 6. Забезпечити підготовку 

документів кандидатів в опікуни, 

піклувальники, прийомні батьки, 

батьки-вихователі для 

проходження навчання   

 

2022-

2023 

КУ «Центр надання 

соціальних послуг»; 

служба у справах дітей 

Фінан-

сування не 

потребує 

- - Документи для 

проходження 

навчання 

підготовлено 

 7. Здійснювати соціальний 

супровід дитячих будинків 

сімейного типу, прийомних сімей, 

сімей опікунів, піклувальників 

відповідно до Державного 

стандарту послуги  соціального 

супроводу сімей, в яких 

виховуються діти-сироти, діти, 

позбавлені батьківського 

піклування. 

2022-

2023 

КУ «Центр надання 

соціальних послуг» 

Фінан-

сування не 

потребує 

- - Виявлено та 

вирішено 

проблемні 

питання, які 

виникли в сім’ях 

 9. Забезпечити надання соціальних 

послуг сім’ям, які усиновили, 

взяли на виховання дітей з 

інвалідністю 

 

2022-

2023 

КУ «Центр надання 

соціальних послуг», 

відділ соціального 

захисту, відділ № 2 

управління праці і 

соціального захисту 

населення Новоград-

Волинської 

райдержадміністрації 

(за згодою) 

Фінан-

сування не 

потребує 

- - Сім’ї, які 

усиновили, 

взяли на 

виховання дітей 

з інвалідністю, 

одержують соці 

альні послуги 

відповідно до 

потреби 

 10. Забезпечення 

організації 

відпочинку та 

оздоровлення 

дітей органами 

виконавчої влади 

Сприяти оздоровленню дітей-
сиріт, дітей, позбавлених 
батьківського піклування, у тому 
числі вихованців закладів 
інституційного догляду, в 
оздоровчих закладах місцевої 

2022-

2023 

Відділ соціального 

захисту; служба у 

справах дітей; відділ 

освіти, молоді та 

спорту 

Фінан-

сування не 

потребує 

- - Діти-сироти, 

діти, позбавлені 

батьківського 

піклування, 

оздоровлені 
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і місцевого 

самоврядування 

бази, за межами області та за 
кордоном. 

 

 

11. Забезпечити 

виконання 

заходів, 

спрямованих на 

соціальний захист 

дітей-сиріт та 

дітей, 

позбавлених 

батьківського 

піклування. 

Організувати роботу з питань 

забезпечення дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського 

піклування, які є учнями закладів 

загальної середньої освіти 

безкоштовним харчуванням, 

шкільною формою, підручниками, 

першочерговим оздоровленням. 

2022-

2023 

Відділ освіти, молоді та 

спорту 

Фінан-

сування не 

потребує 

- - Організовано 

роботу з питань 

забезпечення 

дітей-сиріт та 

дітей, 

позбавлених 

батьківського 

піклування. 

3. Захист прав дітей, переміщених з тимчасово-окупованої території та районів проведення ООС 

 12. Забезпечення 

захисту прав 

дітей, 

переміщених з 

тимчасово-

окупованої 

території та 

районів 

проведення ООС. 

Організувати роботу з питань 

забезпечення дітей, переміщених з 

тимчасово-окупованої території та 

районів проведення ООС, 

навчанням і пільгами, що 

передбачені чинним 

законодавством України. 

2022-

2023 

Відділ освіти, молоді та 

спорту  

Фінан-

сування не 

потребує 

- - Організовано 

роботу з питань 

забезпечення 

дітей, 

переміщених з 

тимчасово-

окупованої 

території та 

районів прове-

дення ООС, 

навчанням і 

пільгами 

 13. Забезпечення 

захисту прав 

дітей, які 

перебувають у 

зоні воєнних дій 

чи збройних 

конфліктів 

1. Забезпечити реалізацію та 

захист прав дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського 

піклування, та дітей без 

супроводження законних 

представників з числа внутрішньо 

переміщених осіб  

2022-

2023 

Служба у справах дітей  Фінан-

сування не 

потребує 

- - Поліпшено  

умови соціальної 

адаптації 

внутрішньо 

переміщених 

осіб на новому 

місці 

проживання 
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2. Забезпечити підготовку 

проектів рішень органу опіки та 

піклування щодо надання дітям та 

(особам) статусу дитини, яка 

постраждала внаслідок воєнних 

дій та збройних конфліктів 

2022-

2023 

Служба у справах дітей 

 

Фінан-

сування не 

потребує 

- - Соціальний 

захисту дітей, 

які постраждали 

внаслідок 

воєнних дій та 

збройних 

конфліктів 

здійснюється 

4. Захист дітей з особливими потребами 

 14. Забезпечити 

виконання 

заходів, 

спрямованих на 

захист дітей з 

особливими 

освітніми 

потребами, 

створення для них 

безбар'єрного 

освітнього 

середовища. 

Координувати роботу щодо 

забезпечення дітей інклюзивною 

освітою, корекційно-розвитковими 

послугами, асистентами вчителів, 

необхідними засобами для 

навчання. 

2022-

2023 

Відділ освіти, молоді та 

спорту; КУ 

«Ємільчинський 

інклюзивно-ресурсний 

центр» 

 

Фінан-

сування не 

потребує 

- - Роботу відділу 

освіти, молоді та 

спорту 

скоординовано 

 15. Забезпечити 

виконання 

заходів, 

спрямованих на 

організацію 

безперешкодно-го 

доступу дітей з 

особливими 

освітніми 

потребами до 

закладів освіти  

Координувати роботу з питань 

організації безперешкодного 

доступу дітей з особливими 

освітніми потребами до закладів 

освіти 

2022-

2023 

Відділ освіти, молоді та 

спорту 

 

Фінан-

сування не 

потребує 

- - Роботу відділу 

освіти, молоді та 

спорту 

скоординовано 
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 16. Здійснення 

соціальної 

підтримки дітей з 

особливими 

потребами 

Забезпечити надання базових 

соціальних послуг сім’ям, у яких 

виховуються діти з особливими 

потребами, відповідно до оцінки 

потреб 

2022-

2023 

КУ «Центр надання 

соціальних послуг» 

Фінан-

сування не 

потребує 

- - Базові послуги 

сім’ям, у яких 

виховуються 

діти з 

особливими 

потребами, 

надаються  

5. Профілактика торгівлі людьми, найгірших форм дитячої праці, жорстокого поводження з ними 

 17. Формування 

політики 

громадської 

нетерпимості до 

всіх форм 

насильства над 

дітьми в 

суспільстві. 

1. Забезпечити проведення 

інформаційно-просвітницьких 

заходів, зокрема в закладах освіти, 

спрямованих на формування 

громадянської небайдужості до 

усіх форм насильства та 

жорстокого поводження з дітьми. 

2022-

2023 

Відділ освіти, молоді та 

спорту; КУ «Центр 

надання соціальних 

послуг» 

Фінан-

сування не 

потребує 

- - Інформаційно-

просвітницькі 

заходи 

проведено 

 2. Здійснити заходи з активізації 

профілактичної роботи  з метою 

запобігання правопорушенням у 

дитячому середовищі шляхом 

запровадження у практику 

інноваційних методів та форм 

роботи з дітьми, схильними до 

правопорушень. 

2022-

2023 

Відділ освіти, молоді та 

спорту; КУ «Центр 

надання соціальних 

послуг»; відділення 

поліції № 1 Новоград-

Волинського РВП 

ГУПП в Житомирській 

області (за згодою) 

 

Фінан-

сування не 

потребує 

- - Інноваційні 

методи та форми 

роботи з дітьми, 

схиль-ними до 

правопору-шень, 

запроваджено 

 4. Проводити інформаційно-

профілактичні заходи  щодо 

запобігання торгівлі дітьми, 

найгірших форм дитячої праці, 

жорстокого поводження з ними, в 

тому числі під час виїздів 

мобільних консультаційних 

пунктів. 

2022-

2023 

КУ «Центр надання 

соціальних послуг»; 

відділення поліції № 1 

Новоград-Волинського 

РВП ГУПП в 

Житомирській області 

(за згодою) 

Фінан-

сування не 

потребує 

- - Інформаційно-

профілактичні 

заходи 

проведено 
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 5. Забезпечити виявлення та облік 

дітей, які зазнали фізичного, 

психологічного, сексуального або 

економічного насильства в сім’ї 

2022-

2023 

Служба у справах дітей; 

КУ «Центр надання 

соціальних послуг» 

Фінан-

сування не 

потребує 

- - Облік дітей, які 

зазнали насилля 

або жорстокого 

поводження, 

ведеться, 

соціальний 

захист 

забезпечено 

 6. Забезпечити вилучення та  

подальше влаштування дітей із 

сімей, в яких існує безпосередня 

загроза їх життю або здоров’ю  

2022-

2023 

Служба у справах дітей  Фінан-

сування не 

потребує 

- - Діти із 

небезпечного 

середовища 

вилучені та 

влаштовані  в 

сім´ї громадян 

 18. Підвищення 

рівня обізнаності 

суспільства щодо 

явища торгівлі 

людьми 

  Проведення освітньої акції в 

закладах загальної середньої освіти 

«Скажи «Стоп!» 

2022-

2023 

Відділ освіти, молоді та 

спорту; КУ «Центр 

надання соціальних 

послуг» 

Фінан-

сування не 

потребує 

- - Освітні акціі в 

закладах 

загальної 

середньої освіти 

«Скажи «Стоп!» 

проведено 

 

 

19. Здійснення 

соціального 

захисту, які 

постраждали від 

торгівлі дітьми  

Забезпечити виявлення, облік та 

захист прав дітей, які постраждали 

від торгівлі дітьми 

2022-

2023 

Служба у справах дітей; 

КУ «Центр надання 

соціальних послуг» 

Фінан-

сування не 

потребує 

- - Облік дітей, які 

постраждали 

внаслідок 

торгівлі дітьми, 

ведеться, 

соціальний 

захист 

здійснюється 

ІІ. Охорона здоров’я та формування здорового способу життя дітей. 

2 1. Забезпечення 

дитини якісною 

медичною 

1. Впровадити в медичну 
практику систему  
раннього втручання та стандарти 

спостереження за дітьми, які 

2022-

2023 

КНП «ЦПМСД» 

 

 

Фінан-

сування не 

потребує 

- - Практику 

системи 

раннього 
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допомогою від 

народження, у 

тому числі 

запровадження 

програм 

профілактики 

захворювань 

народилися з екстремально 

низькою вагою, та дітьми з 

наслідками перинатальних 

уражень.  

втручання 

впроваджено 

 2. Удосконалити систему 
катамнестичного  
спостереження за 
новонародженими 
та дітьми віком до трьох років, у 
яких наявний  
ризик порушення усіх сфер 
розвитку та ризик  
розвитку хронічних захворювань 

 КНП «ЦПМСД» 

 

Фінан-

сування не 

потребує 

- - Систему 

катамнестичног

о  

спостереження 

за 

новонароджени

ми та дітьми 

віком до трьох 

років 

удосконалено 

 3. Продовжити інтегроване  
ведення хвороб у дітей  з метою 
зниження рівня дитячої 
захворюваності,  
інвалідизації та смертності. 

 КНП «ЦПМСД» 

 

Фінан-

сування не 

потребує 

- - Рівень дитячої 

захворюваності 

знижено 

 4. Налагодити роботу школи 
цукрового діабету, бронхіальної 
астми (проведення для дітей та їх 
батьків навчання з питань 
самоконтролю за станом дитини, 
а також регулярних семінарів на 
відповідну тему для лікарів, дітей 
та їх батьків) 

2022-

2023 

КНП «ЦПМСД» 

 

Фінан-

сування не 

потребує 

- - Навчання для 

дітей та їх 

батьків 

проведено 

 5. Сприяти підвищенню рівня 
обізнаності медичних працівників 
і батьків з питань профілактики, 
діагностики та лікування 
захворювань дитячого віку, в 
тому числі з рідкісними 
(орфанними) захворюваннями 
шляхом забезпечення організації 

2022-

2023 

КНП «ЦПМСД», КНП 

«Ємільчинська 

лікарня» 

Фінан-

сування не 

потребує 

- - Рівень 

обізнаності 

медичних 

працівників і 

батьків 

підвищено 
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виступів фахівців у засобах 
масової інформації 

 6. Налагодити роботу із створення 
та забезпечення функціонування 
кабінетів медико-соціальної 
допомоги дітям та молоді 
«Клініка, дружня до молоді» 

2022-

2023 

КНП «ЦПМСД» 

 

Фінан-

сування не 

потребує 

- - Мережу центрів 

(відділень, 

кабінетів) 

медико-

соціальної 

допомоги дітям 

та молоді 

«Клініка, 

дружня до 

молоді» 

створено 

 7. Забезпечити висвітлення в ЗМІ 
питання запобігання нещасних 
випадків  

2022-

2023 

КНП «ЦПМСД»; КНП 

«Ємільчинська 

лікарня» 

 

Фінан-

сування не 

потребує 

- - Виступи 

фахівців на 

радіо, 

телебаченні 

проведено 

 2. Створення 

безпечних і 

здорових умов 

перебування дітей 

в ЗОЗ 

Створити належні умови 

перебування для дітей з 

інвалідністю 

2022-

2023 

КНП «ЦПМСД»; КНП 

«Ємільчинська 

лікарня» 

 

Фінан-

сування не 

потребує 

- - Медична техніка 

оновлена 

 3. Виявлення 

дітей з 

особливостями 

психофізичного 

розвитку, 

починаючи з 

раннього віку 

Забезпечити щорічний огляд дітей. 2022-

2023 

КНП «ЦПМСД»; КНП 

«Ємільчинська 

лікарня» 

 

Фінан-

сування не 

потребує 

- - Щорічний огляд 

дітей, навчання 

проведено 

 4. Моніторинг 

стану здоров’я 

дитячого 

населення області 

Провести аналіз показників 

захворюваності та інвалідизації 

дитячого населення 

2022-

2023 

КНП «ЦПМСД» 

 

Фінан-

сування не 

потребує 

- - Моніторинг 

проведено 
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 5. Моніторинг 

звернень за 

медичною 

допомогою дітей з 

приводу 

насильства та 

жорстокого 

поводження з 

ними 

Забезпечити негайне 

інформування відповідних служб 

при виявленні випадків насильства 

та жорстокого поводження з 

дітьми 

2022-

2023 

КНП «ЦПМСД»; КНП 

«Ємільчинська 

лікарня» 

 

Фінан-

сування не 

потребує 

- - Інформування 

здійснюється 

 6. Забезпечити 

постійний нагляд 

та моніторинг 

ефективності 

медичної 

допомоги 

пацієнтам з 

орфанними 

захворюваннями  

Динамічний нагляд з оцінкою 

стану за дітьми з орфанними 

захворюваннями 

2022-

2023 

КНП «ЦПМСД» 

 

Фінан-

сування не 

потребує 

- - Нагляд та 

моніторинг 

проведено 

 7.Удосконален-ня 

превентивних 

заходів, 

спрямованих на 

формування 

здорового 

способу життя 

підростаючого 

покоління 

1. Формувати в учнів свідоме 

ставлення до свого життя і 

здоров’я, удосконалювати 

навчання життєвим навичкам у 

межах вивчення предмета 

«Основи здоров’я», формувати 

здоров’язберігаючі 

компетентності шляхом реалізації 

інваріантної складової навчальних 

планів. 

2022-

2023 

Відділ освіти, молоді та 

спорту 

 

Фінан-

сування не 

потребує 

- - Заходи, 

спрямовані на 

формування 

здорового 

способу життя 

підростаючого 

покоління 

проведено 

 2. Підвищувати рівень обізнаності 

дітей та їх батьків щодо здорового 

способу життя, у тому числі 

профілактики ВІЛ-інфекції / 

СНІДу, туберкульозу інших 

хвороб. 

2022-

2023 

Відділ освіти, молоді та 

спорту; КУ «Центр 

надання соціальних 

послуг» 

 

Фінан-

сування не 

потребує 

- - Заходи, 

спрямовані на 

формування 

здорового 

способу життя 

підростаючого 
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покоління 

проведено 

ІІІ. Забезпечення права дітей на освіту. 

3 1. Створення 

ефективного, 

доступного та 

доброзичливого 

середовища, 

срямованого на 

розвиток 

розумових, 

фізичних 

здібностей, 

забезпечення 

доступу до якісної 

освіти. 

1. Сприяти створеню умов для 

забезпечення потреб дітей та 

молоді у навчанні та творчій 

самореалізації, їх 

інтелектуального, духовного, 

фізичного розвитку 

2022-

2023 

Відділ освіти, молоді та 

спорту 

 

Фінан-

сування не 

потребує 

- - Потреби дітей та 

молоді у 

навчанні та 

творчій 

самореадлізації 

забезпечено 

  2. Забезпечити дітей з особливими 

освітніми потребами місцями у 

закладах дошкільної освіти 

 

2022-

2023 

Відділ освіти, молоді та 

спорту 

 

Фінан-

сування не 

потребує 

- - Діти з 

особливими 

освітніми 

потребами 

забезпечені 

місцями у 

закладах 

дошкільної 

освіти 

 3. Забезпечити інклюзивне 

навчання дітей з особливими 

освітніми потребами у закладах 

загальної середньої освіти 

2022-

2023 

Відділ освіти, молоді та 

спорту 

 

Фінан-

сування не 

потребує 

- - Інклюзивне 

навчання дітей з 

особливими 

освітніми 

потребами у 

закладах 

загальної 

середньої освіти 

забезпечено 

 4. Забезпечити виконання заходів, 

спрямованих на охоплення  дітей і 

підлітків шкільного віку 

навчанням.  

2022-

2023 

Відділ освіти, молоді та 

спорту 

 

Фінан-

сування не 

потребує 

- - Заходи щодо 

навчання дітей 

шкільного віку 

проведено 
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 5. Координувати роботу з питань 

збереження та розвитку мережі 

закладів позашкільної освіти (далі 

ЗПО) з метою залучення школярів 

до позашкільної роботи.  

2022-

2023 

Відділ освіти, молоді та 

спорту 

 

Фінан-

сування не 

потребує 

- - Створення ЗПО, 

охоплення 

більшої 

кількості дітей 

позашкільними 

заходами. 

 6. Координація роботи місцевих 

органів управління освітою по 

забезпеченню розгалуженої 

мережі гуртків при ЗЗСО у 

громадах, у яких відсутні ЗПО; 

охоплення більшої кількості дітей 

гуртковою роботою при ЗЗСО. 

2022-

2023 

Відділ освіти, молоді та 

спорту 

 

Фінан-

сування не 

потребує 

- - Кількість дітей 

залучених до 

гурткової роботи 

збільшено 

ІV. Культурний і духовний розвиток 

4 1. Забезпечення 

духовного, 

морального і 

культурного 

розвитку дитини 

1. Проводити зустрічі керівництва 

селищної ради з дітьми-сиротами, 

дітьми, позбавленими 

батьківського піклування, та 

особами з їх числа  – 

випускниками  закладів загальної 

середньої освіти  

2022-

2023 

Служба у справах 

дітей; відділ культури 

та туризму; відділ 

освіти, молоді та 

спорту 

В межах 

фінансо -

вих 

можливо-

стей 

1000 грн 

на одну 

дитину 

1000 грн 

на одну 

дитину 

Забезпечено 

участь у заході 9 

осіб 

 2. Забезпечити проведення заходів 

до Дня захисту дітей із залученням 

соціально незахищених категорій 

дітей 

 

2022-

2023 

Служба у справах 

дітей; відділ культури 

та туризму; відділу 

освіти, молоді та 

спорту; КУ «Центр 

надання соціальних 

послуг» 

В межах 

фінансо -

вих 

можливо-

стей 

- - Забезпечено 

участь у заході 

100 дітей 

 3. Проводити заходи до Дня 

усиновлення із залученням сімей, 

які взяли на виховання дітей-сиріт 

та дітей, позбавлених 

батьківського піклування 

2022-

2023 

Служба у справах 

дітей; відділ культури 

та туризму; відділ 

освіти, молоді та 

спорту; КУ «Центр 

В межах 

фінансо -

вих 

можливо-

стей 

- - Забезпечено 

участь у заході 

50 дітей 
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надання соціальних 

послуг» 

 4. Організувати проведення 

новорічних та Різдвяних свят для 

дітей різних категорій 

 

 

 

 

2022-

2023 

Служба у справах 

дітей; відділ культури 

та туризму; відділ 

освіти, молоді та 

спорту; КУ «Центр 

надання соціальних 

послуг» 

В межах 

фінансо -

вих 

можливо-

стей 

- - Забезпечено 

участь у заході 

150 дітей 

 5. Сприяти створенню умов для 

забезпечення потреби шкільної 

молоді у творчій самореалізації, їх 

інтелектуального, духовного, 

фізичного розвитку 

2022-

2023 

Відділ освіти, молоді та 

спорту 

 

Фінан-

сування не 

потребує 

- - Умови для 

забезпечення 

потреби 

шкільної молоді 

у творчій 

самореалізації 

створено 

 6. Залучати учнівську молодь до 

занять в гуртках і клубах за 

інтересами, художній 

самодіяльності, музичних, 

художніх, театральних студіях. 

2022-

2023 

Відділ освіти, молоді та 

спорту 

 

Фінан-

сування не 

потребує 

- - Учнівську 

молодь залучено 

V. Патріотичне виховання 

5 1.Удосконалення  

роботи з 

формування 

відповідального 

батьківства, 

сімейних цінностей 

у підлітків, 

підготовка молоді 

до сімейного життя 

Проведення семінарів, тренінгів з 

підвищення рівня культури 

сімейних відносин і 

відповідальності батьків за 

виконання своїх обов’язків 

2022-

2023 

Відділ освіти, молоді та 

спорту; КУ «Центр 

надання соціальних 

послуг» 

Фінан-

сування не 

потребує 

- - Семінари, 

тренінги 

проведено 
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 2. Залучення дітей 

до 

культурних та 

національно-

патріотичних 

заходів 

Проведення вебінарів, 

семінарів з учасниками АТО, 

військовими 

2022-

2023 

Відділ освіти, молоді та 

спорту 

 

Фінан-

сування не 

потребує 

- - Вебінари, 

семінари 

проведено 

 3. Виявлення та 

підтримка 

талановитих 

дітей, сприяння 

творчому 

розвитку, 

самовдосконаленн

ю дітей 

Проведення творчих конкурсів з 

метою виховання у дітей 

естетичних смаків засобами 

музичного, образотворчого, 

декоративно-прикладного, 

поетичного мистецтва 

2022-

2023 

Відділ освіти, молоді та 

спорту; відділ культури 

та туризму 

Фінан-

сування не 

потребує 

- - Творчі конкурси 

проведено 

 4. Забезпечення 

духовного 

розвитку дитини, 

патріотичного 

виховання на 

основі 

національних 

традицій 

українського 

народу 

Проводити культурно-мистецькі  

заходи, спрямовані на вивчення 

народних традицій, звичаїв, 

обрядів з метою виховання та 

всебічного розвитку 

підростаючого покоління на основі 

національних традицій 

2022-

2023 

Відділ освіти, молоді та 

спорту; відділ культури 

та туризму 

Фінан-

сування не 

потребує 

- - Культурно-

мистецькі 

заходи 

проведено 

 5. Проведення 

інформаційно-

роз´яснювальної 

роботи. 

Висвітлення проведення заходів, 

результатів виконання заходів 

Програми на сайті селищної ради, 

на сайтах структурних підрозділів, 

та інших засобах масової 

інформації.  

2022- 

2023 

Служба у справах 

дітей; відділ культури 

та туризму; відділ 

освіти, молоді та 

спорту; КУ «Центр 

надання соціальних 

послуг» 

Фінансуван

ня не 

потребує 

- - Висвітлено 

результати на 

сайтах, в інших 

засобах масової 

інформації 
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6.  Координація та контроль за ходом виконання Програми 

 

Координацію та контроль з виконання заходів Програми здійснює служба у справах 

дітей Ємільчинської селищної ради шляхом узагальнення інформації, що подається 

учасниками Програми. 

Учасники Програми подають звіт про виконання заходів відповідальному виконавцю 

щорічно до 01 лютого року, наступного за звітним. 

Відповідальний виконавець Програми раз у рік до 10 лютого подає  селищній раді та 

службі у справах дітей облдержадміністрації узагальнену інформацію про стан  її виконання. 

 

  

Заступник селищного голови      Ольга ОНИЩУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ЗАТВЕРДЖЕНО 
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Рішення  10 сесії Ємільчинської 

селищної ради VIІI скликання 

 04.02. 2022р. №2120 

 

Порядок використання коштів селищного бюджету  

на реалізацію Програми 

 

1. Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених в селищному 

бюджеті на виконання заходів Програми. 

 2. Головним розпорядником коштів селищного бюджету є  Ємільчинська селищна рада, 

служба у справах дітей, відділ соціального захисту, відділ освіти, молоді та спорту, відділ 

культури та туризму. 

 3. Фінансування видатків селищного бюджету на реалізацію заходів Програми 

здійснюється в межах фінансових можливостей відповідно до загального фонду селищного 

бюджету. 

4. Порядок визначає механізм фінансування таких напрямів Програми як: 

1) проведення рейдів-обстеження стану утримання та виховання дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, влаштованих у сімейні форми виховання та дітей, які 

перебувають у складних життєвих обставинах; проведення профілактичних рейдів щодо 

виявлення бездоглядних та безпритульних дітей, забезпечення їх влаштування у заклади 

соціального  захисту дітей; 

3) проведення заходів до Дня захисту дітей із залученням соціально незахищених 

категорій дітей; 

4) проведення новорічних та Різдвяних свят для дітей різних категорій; 

5) проведення зустрічі керівництва селищної ради з дітьми-сиротами, дітьми, 

позбавленими батьківського піклування та особами з їх числа – випускниками закладів 

загальної середньої освіти; 

6) проведення заходів до Дня усиновлення із залученням сімей, які взяли на виховання 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;  

7) забезпечення обслуговування та експлуатації комп'ютерного обладнання для 

функціонування Єдиної інформаційно-аналітичної системи «Діти». 

       5. Розподіл бюджетних коштів за напрямами здійснюється згідно із затвердженим 

календарним планом на рік та виходячи з обґрунтованої потреби в бюджетних коштах, 

визначеної на підставі детальних розрахунків видатків за кожною категорією витрат, діючих 

цін і тарифів, особливостей програм і заходів, принципу економного витрачання бюджетних 

коштів та максимальної ефективності їх використання, а також з урахуванням необхідності 

виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік в органах Казначейства. 

6. Операції з бюджетними коштами здійснюються відповідно до наказу Міністерства 

фінансів України від 23.08.2012 № 938 зі змінами, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

України від 12.09.2012 № 1569/21881 «Про затвердження порядку казначейського 

обслуговування місцевих бюджетів». 

7. Закупівля товарів і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється в 

установленому законом порядку. 

8. Не використані на кінець бюджетного періоду відповідно до цього Порядку кошти 

підлягають перерахуванню органами Державної казначейської служби до селищного бюджету 

у порядку встановленому чинним законодавством. 

9. Не допускається спрямування бюджетних коштів за напрямами (завданнями та 

заходами), не передбаченими Програмою, реалізацію завдань і заходів, метою яких є 

отримання прибутку або виконання яких не може забезпечити ефективну реалізацію 

державної політики у сфері захисту прав дітей. 

10. Складання та подання фінансової звітності про використання бюджетних коштів 

здійснюється головними розпорядниками коштів в установленому законодавством  порядку. 
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11. Відповідальність за цільове та ефективне використання коштів несе розпорядник 

коштів згідно з чинним законодавством. 

12. Контроль за цільовим та ефективним використанням коштів обласного бюджету 

здійснюється в установленому законодавством порядку. 

 

 

 

Заступник селищного голови      Ольга ОНИЩУК 
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РЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

10 сесія  Ємільчинської селищної ради  8 скликання 

 

 

«Про затвердження селищної Програми із забезпечення та захисту прав дітей на 

території Ємільчинської селищної ради         на 2022-2023 роки» 

 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. відсутній 

Алілуйко О.А. відсутній 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. за 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. відсутній 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. відсутній 

Ковичка М.В. відсутній 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. відсутній 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. відсутня 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

9 18 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

  (підпис члена лічильної комісії)      (підпис члена лічильної комісії) 

 

 


