
 
У К Р А Ї Н А 

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ 
МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
Р І Ш Е Н Н Я   

 
__________     Мукачево    №_________ 

 
Про схвалення проєкту Програми «Захисту прав дітей» на 2022-2024 роки 
 
  З метою створення умов для впровадження в життя державних 
гарантій і конституційних прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, забезпечення їм належних умов проживання та утримання; розвитку 
на території  міста сімейних форм виховання; комплексного розв’язання проблем 
профілактики дитячої безпритульності, жебрацтва, бездоглядності; соціального 
захисту дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, на виконання у 
2022-2024 роках Закону України «Про забезпечення організаційно-правових 
умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування», Постанови Кабінету Міністрів України № 866 від 24.09.2008 року 
«Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав 
дитини», Постанови Кабінету Міністрів України № 585 від 01.06.2020 року «Про 
забезпечення соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих 
обставинах», враховуючи Порядок розроблення місцевих цільових програм, 
моніторингу та звітності про їх виконання, затверджений рішенням 66 сесії 
Мукачівської міської ради 7-го скликання від 31.10.2019 року №1574,   
керуючись ст. 15, пп.1 п. «а» ст. 27, п.1 ч.2 ст.52, ч.6 ст. 59 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні»,  виконавчий комітет Мукачівської міської 
ради вирішив: 

 
1. Схвалити проєкт Програми «Захисту прав дітей» на 2022-2024 роки 

(додається). 
2. Начальнику служби у справах дітей Мукачівської міської ради (О. 

Степановій) подати схвалений проєкт Програми на затвердження 
Мукачівській міській раді. 



3. Контроль за виконанням даного рішення покласти  на заступника міського 
голови з питань діяльності виконавчих органів Мукачівської міської ради 
Іванчо В.І.  
 

Міський голова                                                                                   А.БАЛОГА                                                                        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток №1  
до рішення ___сесії  

Мукачівської міської ради___-го скликання 
______________ № ________ 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ 
МІСЬКА  ПРОГРАМА «Захисту прав дітей» на 2022-2024 р. 

(назва програми) 

 
1. Ініціатор розроблення 

Програми 
Служба у справах дітей  Мукачівської 
міської ради 

2. Рішення виконавчого комітету 
Мукачівської міської ради про 
схвалення програми 

№ 

3. Розробник Програми Служба у справах дітей  Мукачівської 
міської ради 

4. Співрозробники Програми - 
5. Відповідальний виконавець 

програми 
Виконавчий комітет 
Мукачівської міської ради 

   5.1. Головний розпорядник коштів Виконавчий комітет 
Мукачівської міської ради 

6. Учасники програми Служба у справах дітей  Мукачівської 
міської ради, управління освіти, 
культури, молоді та спорту Мукачівської 
міської ради, навчальні заклади, КНП 
«Центр первинної медико-санітарної 
допомоги Мукачівської міської 
територіальної громади», Мукачівське 
районне управління поліції в 
Закарпатській області, відділ ЦНАП 
Мукачівської міської ради, 
Мукачівський міськрайонний центр 
зайнятості, міграційна служба. 

7. Термін реалізації Програми 2022-2024 роки 
  7.1. Етапи виконання програми (для 

довгострокових програм) 
І етап — 2022 рік 
ІІ етап —  2023 рік 
ІІІ етап —  2024 рік 

8.     Перелік місцевих бюджетів, які 
беруться участь у виконанні 
програми (для комплексних 
програм) 

Місцевий бюджет  

  9. Загальний обсяг фінансових 
ресурсів, необхідних для 
реалізації програми, всього, 
тис. грн., у тому числі: 

 
1760 тис. грн. 

9.1. коштів місцевого бюджету 2022 рік —500 тис. грн. 



2023 рік —600 тис. грн. 
2024 рік — 660 тис. грн. 

9.2. коштів інших джерел - 

 
 

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована 
програма. 

Наявність стабільно високих показників кількості дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, дітей, які опиняються у складних 
життєвих обставинах.  Станом на 31.07.2021 року  на обліку служби у справах 
дітей Мукачівської міської ради перебуває 169 дітей-сиріт та дітей позбавлених 
батьківського піклування, 75 дітей, які опинились у складних життєвих 
обставинах. Ріст дитячої злочинності: за 6 місяців 2020 року неповнолітніми 
мешканцями міста скоєно 12 злочинів, за відповідний період 2021 року – 24 
злочини. Відсутність адекватного соціального та правового захисту дітей, які 
страждають від насильства, торгівлі дітьми, втягнення у злочинну діяльність: 
станом на 01.08.2021 року  7 дітей, перебувають на обліку служби як такі, що 
постраждали від насильства з боку батьків та дорослих. Відсутність можливості 
тимчасового утримання дітей-біженців та дітей розлучених з сім’ями, які 
прибувають в Україну без супроводу батьків. Зберігається необхідність 
підтримки дітей, переміщених з зони проведення антитерористичної операції. 
Станом на 31.08.2021 року на території громади проживає 5 дітей, позбавлених 
батьківського піклування з Луганської та Донецької областей, які виховуються в 
прийомній родині та родині опікуна. 4 дітям наданий статус дітей, які 
постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів.  Реформування на 
території Закарпатської області закладів інституційного догляду потребує 
додаткового  розвитку на території  громади сімейних форм виховання. Станом 
на 31.07.2021 року сімейними формами виховання на території громади 
охоплено лише 62,7 % статусних дітей. Внаслідок  вибуття та зарахування нових 
вихованців, залишається актуальним питання покращення  матеріальної бази 
існуючих  дитячих будинків сімейного типу, які діють на території громади.  

 
3. Визначення мети програми: 

3.1. Виконання та реалізація на території міста Мукачево загальнодержавної  
програми „Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права 
дитини” та регіональної цільової соціальної програми реформування 
системи закладів для дітей-сиріт та дітей,  позбавлених батьківського 
піклування. 



3.2. Усунення причин та умов бездоглядності, жебрацтва серед дітей міста, 
запобігання жорстокості та насиллю, зменшення кількості дітей, що 
опинились у складних життєвих умовах. 

3.3. Сприяння реформуванню закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, шляхом зменшення кількості дітей, влаштованих 
на повне державне утримання закладів інституційного догляду, внаслідок  
повернення дітей, вилучених із сімей, на виховання батьків, або 
влаштування до сімейних форм виховання. 

3.4. Забезпечення соціальних стандартів для  дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, на освіту, роботу, медичне та матеріальне 
забезпечення, збереження та відновлення житлових та майнових прав. 

3.5. Забезпечення взаємодії органів державної влади, органів місцевого 
самоврядування, закладів освіти, охорони здоров’я, соціального захисту 
населення, інших закладів та установ під час забезпечення соціального 
захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, у тому 
числі дітей, які постраждали від жорстокого поводження, під час виявлення, 
розгляду звернень та повідомлень про таких дітей, забезпечення їх безпеки, 
а також надання необхідної допомоги з урахуванням потреб. 

3.6. Правовий захист дітей, розлучених з сім’ями, які прибули в Україну без 
супроводу батьків, що проживають в пункті тимчасового перебування 
біженців на території міста, створення умов для отримання ними освіти та 
безкоштовної медичної допомоги, забезпечення послуг законного 
представника. 

3.7. Розвиток сімейних форм виховання, покращення умов проживання, 
виховання та розвитку дітей в 7 дитячих будинках сімейного типу, 
розташованих на території міста: придбання меблів, побутової, телевізійної 
та комп’ютерної техніки . 

3.8. Захист житлових та майнових прав дітей, поновлення та збереження прав 
дітей на користування житлом, в якому вони проживали до набуття статусу. 

3.9. Придбання подарунків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, до Дня захисту дітей. 

 
4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсяг та 

джерела фінансування, строки та етапи виконання. 
Розв’язання проблем бездоглядності, жебрацтва та правопорушень серед 

дітей міста Мукачево можливо шляхами проведення профілактичних заходів та 
своєчасного вилучення дітей із загрозливого оточення. Проведення 
профілактичних рейдів: «Діти вулиці», «Урок»; перевірок торгівельних закладів, 
місць відпочинку та дозвілля дітей; контроль за умовами проживання та 



виховання дітей за місцем їх проживання, виховання та навчання; соціальний 
захист дітей, які опинились у складних життєвих обставинах; своєчасне 
вилучення дітей з несприятливого середовища, тимчасове влаштування та 
вирішення питання їх статусу.  

  Забезпечення соціального та правового захисту дітей-сиріт, дітей 
позбавлених батьківського піклування, шляхом забезпечення державних 
стандартів на достатній життєвий рівень, охорону здоров’я, освіту, проживання 
і виховання та працевлаштування. 

Розвиток сімейних форм виховання, збільшення кількості дітей, 
влаштованих на виховання та спільне проживання в сім'ї громадян. Покращення 
умов для проживання виховання та розвитку вихованців 6 дитячих будинків 
сімейного типу: придбання для них меблів, побутової та комп’ютерної техніки 
та речей тривалого вжитку. 

Захист житлових та майнових прав дітей. Сприяння оформленню 
документації, що підтверджує право дитини на власність або користування 
жилих приміщенням, закріплення житла за дітьми до набуття ними повноліття, 
накладання заборони на його відчуження. Реалізація прав дітей на приватизацію 
житла, вирішення спірних питань в судах. Постановка дітей, які не забезпечені 
житлом, на квартирний облік.  

Матеріальна підтримка дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 
піклування, придбання подарунків до Дня захисту дітей.  

 
5. Перелік завдань і заходів програми та результативні 

показники. 
5.1. Розвиток сімейних форм виховання на території міста Мукачево. 

Збільшення кількості усиновлених дітей та дітей, влаштованих на 
виховання та спільне проживання до сімей громадян. 

5.2. Зменшення кількості дітей, що опинились у складних життєвих обставинах, 
запобігання бездоглядності, жебрацтву, сприяння здобуттю дітьми 
середньої освіти. Проведення профілактичних рейдів направлених на 
виявлення бездоглядних дітей, дітей, схильних до жебрацтва та 
самовільного залишення домівок і навчальних закладів, своєчасне їх 
вилучення із загрозливого середовища та тимчасове влаштування до 
остаточного вирішення проблеми.  

5.3. Проведення перевірок в місцях проведення дозвілля, торговельних 
закладах, кафе, барах, що здійснюють реалізацію спиртних напоїв та 
тютюнових виробів, з метою недопущення випадків вживання дітьми 
спиртного, профілактики серед них алкогольної залежності  та паління. 



5.4. Здійснення перевірок умов проживання дітей в сім’ях батьків, опікунів, 
піклувальників, в прийомних сім’ях, в дитячих будинках сімейного типу, 
закладах для  дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, за 
місцем їх навчання та тимчасового перебування. Запобігання порушенню 
прав дітей, використання соціальних виплат та майна дітей не за 
призначенням, запобігання насильству та використанню дитячої праці. 

5.5. Створення умов для реалізації на території міста Мукачево державної 
політики стосовно дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування. Забезпечення їх соціального  та правового захисту. Запобігання 
порушенню вимог чинного законодавства. 

5.6. Захист житлових та майнових прав дітей, залишених батьківського 
піклування. 

5.7. Поширення на території міста сімейних форм виховання. Збільшення 
кількості дитячих будинків сімейного типу, забезпечення їх всім 
необхідним для комфортного проживання дітей, їх виховання та розвитку. 
Для фінансування заходів програми в 2022-2024 роках  передбачено _____ 
тис. грн. Показник витрат на виконання програми зазначений у додатку №1. 

 
 
 

6. Напрямки діяльності та заходи програми. 
Напрямки діяльності програми спрямовані на захист прав та інтересів дітей 

Мукачівської міської територіальної громади, запобігання порушенню їх прав,  
профілактики дитячої бездоглядності, жебракування та підліткової злочинності, 
забезпечення дотримання соціальних стандартів, передбачених для дітей-сиріт 
та дітей, позбавлених батьківського піклування, розвитку сімейних форм 
виховання, забезпечення вихованців дитячих будинків сімейного типу 
належними умовами для проживання, виховання та розвитку, захист житлових 
та майнових прав дітей.  

Напрямки, перелік завдань та заходів програми, строки виконання, 
виконавці, обсяги та джерела фінансування викладені у додатку №2. 

 
7. Координація та контроль за ходом виконання програми. 

Служба у справах дітей виконавчого комітету Мукачівської міської ради 
здійснює координацію дій між виконавцями та щоквартальний контроль за 
ходом виконання заходів програми шляхом збору від виконавців письмової 
інформації про стан виконання заходів програми в строк до п’ятого числа, 
наступного за звітним періодом. Служба у справах дітей виконавчого комітету 
Мукачівської міської ради щомісячно готує та подає фінансовому управлінню 
виконавчого комітету Мукачівської міської ради та щоквартально – відділу  



економіки виконавчого комітету Мукачівської міської ради узагальнену 
інформацію про стан її виконання відповідно з додатком №3. 

 
 

 
Секретар міської ради                                                                    Я. Чубирко 

 
 
 
 
 
 

 



Додаток №1  
до структури проекту міської програми «Захисту прав дітей» 

 
                     Ресурсне забезпечення програми «Захисту прав дітей».                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                      тис.грн. 
 

Обсіг коштів, які 
пропонується 
залучити на 
виконання програми. 

Етапи  виконання програми. Усього витрат на виконання 
програми. І ІІ ІІІ 

2022 рік 2023 рік 2024рік 
І квартал ІІ квартал ІІІ квартал ІУквартал 

Обсяг ресурсів, 
усього у тому числі: 

 
200 

 
300 

 
- 

 
- 

 
600 

 
660 

 
1760 

міський бюджет  
200 

 
300 

 
- 

 
- 

 
600 

 
660 

 
1760 

місцевий бюджет  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

районні міські (міст 
обласного 
підпорядкування) 
бюджети 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

кошти не бюджетних 
джерел 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

інші  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Всього 500 600 660 1760 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Додаток №2 

до структури проекту міської програми «Захисту прав дітей». 
 

Перелік заходів та завдань програми «Захисту прав дітей» на 2022-2024 роки . 
№п/п Назва 

напрямку 
діяльності 

(приорітетні 
завдання) 

Перелік заходів 
програми 

Строк 
виконання 

заходу 

Виконавці Джерела 
фінансування 

Орієнтовний обсяг 
фінансування 2022-2024 р.р. 

Очікуваний результат 

 
Всього 

В т. р. по роках 
2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

11 

 
1. Профілактика бездоглядності, жебрацтва та правопорушень серед дітей. 

 
1.1. Профілактика 

бездоглядності, 
жебрацтва та 

правопорушень 
серед дітей. 

 

Систематичне 
проведення цільових 
рейдів «Діти вулиці», 
«Вокзал», «Немовля» , 
виявлення, вилучення 
з вулиць покинутих та 
бездоглядних дітей, 
схильних до 
бродяжництва та 
жебракування.   
 

На протязі 
3 років 

Служба у справах 
дітей (ССД), 
Мукачівське 

районне 
управління поліції 

в Закарпатській 
області. 

(Мукачівський 
РУП в 

Закарпатській 
області) 

Бюджет міста - - - - 
 

 
Профілактика дитячої 

бездоглядності. 
 
. 

1.2.    Організація та 
проведення  
профілактичних рейдів 
та  відпрацювань 
комп’ютерних клубів, 
щодо відвідування їх 
дітьми в навчальний 
час. 

На протязі 
3 років 

ССД, 
Мукачівський 

РУП в 
Закарпатській 

області 

- - - - - 
 

1.3. Організація та 
проведення  рейдових 

перевірок 
торговельних закладів 

стосовно реалізації 
ними дітям  пива, 

На протязі 
3 років 

ССД, 
Мукачівський 

РУП в 
Закарпатській 

області  

- - - - - 
- 

 
Профілактика щодо 

вживання дітьми 
алкогольних напоїв  та 

паління. 



спиртних напоїв та 
тютюнових виробів. 
 

управління освіти, 
культури, молоді 

та спорту 
 

1.4.       Реалізація 
проведення  рейду 
«Урок», виявлення  
дітей шкільного віку, 
не залучених до 
навчання, та дітей, які 
самовільно 
ухиляються від 
навчання. Усунення  
порушень прав дітей 
на освіту. 

На протязі 
3 років 

- - - - - 
 

Контроль за дотриманням 
реалізації права дітей на 

освіту. 

  
2. Соціальний та правовий захист дітей, що опинились у складних життєвих обставинах 

 
 

2.1.  Соціальний та 
правовий 

захист дітей, 
що опинились 

у складних 
життєвих 

обставинах 
 

 Забезпечення 
правового захисту 
дітей, що опинились в 
складних життєвих 
умовах, призначення 
законного 
представника дитини 
на стадії 
розслідування та в 
суді, надання  
адвокатських послуг, 
правові консультації . 

 
На протязі 

3 років 

 
   

ССД, 
Мукачівський 

місцевий центр з 
надання 

безоплатної 
вторинної 
допомоги 

 

- - - - - 
 

 
 

Надання дітям необхідної 
юридичної допомога. 

2.2.  Вирішення питань 
вилучення дітей з 
загрозливого 
середовища та сімей, 
де поведінка батьків 
або умови 
проживання можуть 
зашкодити дитині. 

На протязі 
3 років 

 ССД, 
Мукачівський 

РУП в 
Закарпатській 

області  
 
 
 

- - - - - 
 

Своєчасне вилучення дітей 
із загрозливого середовища 



 
2.3. Притягнення батьків 

або осіб, що їх 
замінюють, до 

відповідальності за 
порушення прав дітей, 
втягнення у злочинну 

діяльність, 
використання дитячої 
праці та насильства.  

На протязі 
3 років 

 
ССД, 

Мукачівський 
РУП в 

Закарпатській 
області  

 

- - - - - 
 

Захист дітей від 
протиправної дії батьків, 

або осіб, що їх замінюють. 

2.4.  Налагодження роботи 
по інформуванню ССД 

про дітей, що 
виховуються в сім’ях,  
де батьки або особи, 

що їх замінюють, 
зловживають 

спиртними напоями, 
ведуть аморальний 

спосіб життя, 
вчиняють насильство 
або злісно ухиляються 

від виконання 
батьківських 
обов’язків. 

На протязі 
3 років 

ССД, 
Мукачівський 

РУП в 
Закарпатській 

області  
управління освіти, 
культури, молоді 

та спорту 
КНП «Центр 

первинної 
медико-санітарної 

допомоги 
Мукачівської 

міської 
територіальної 

громади 
(КНП «ЦПМСД 

Мукачівської 
міської ТГ») 

 

- - - - - 
 

Запобігання насильству, 
своєчасне вилучення дітей 
із загрозливого середовища 

 
 
 

2.5. Перевірка умов 
проживання та 
виховання дітей,  в 
сім’ях, де батьки 
неналежно виконують 
батьківськи обов'язки, 
перевірка повідомлень 
про порушення прав 
дітей, вчинення  по 
відношенні них 
насильства 

На протязі 
3 років 

ССД, 
Мукачівський 

РУП в 
Закарпатській 

області  
КНП «ЦПМСД 
Мукачівської 
міської ТГ» 

 

- - - - - 
 

Запобігання насильству, 
своєчасне вилучення дітей 
з загрозливого середовища 

2.6. Влаштування дітей ( 
вилучених 

На протязі 
3 років 

ССД, - - - - - 
 

 



загрозливого 
середовища, вулиць, 

знайдених та 
покинутих батьками, 

тих, що постраждалих 
від насильства) на 

обстеження та 
лікування  до закладів  

охорони здоров’я, 
обласного притулку  
для дітей служби у 

справах дітей 
Закарпатської ОДА 

смт. Батьово, 
обласного центру 

соціально-
психологічної 
реабілітації. 

Мукачівський 
РУП в 

Закарпатській 
області  

КНП «ЦПМСД 
Мукачівської 
міської ТГ» 

 

Створення умов для 
надання дітям 

психологічної та медичної 
допомоги. 

2.7. Сприяння 
виготовленню витягів, 
довідок та дублікатів 
документів що 
підтверджують особи 
дітей, їх соціальний 
статус, житлові та 
майнові  права.  
 

На протязі 
3 років 

ССД, 
Центр надання 

адміністративних 
послуг» 
(ЦНАП) 

- - - - - 
 

Встановлення особи 
дитини, підготовка 

матеріалів для звернення 
до суду. 

2.8.  Перевірка цільового 
використання коштів 
соціальної допомоги, 
передбаченої для 
утримання дітей, в 
сім’ях де батьки або 
особи що їх 
замінюють, 
неналежним чином 
виконують обов’язки 
по утриманню та 
догляду за дітьми. 
Припинення виплат. 

На протязі 
року 

ССД, соціальні 
працівники 

 

- - - - - 
 

 
Реалізація права дитини на 
достатній життєвий рівень 

 



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

 
 

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

Організація 
проведення ( двічі в 
році) обов’язкового  
медичного обстеження 
дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених 
батьківського 
піклування, лікування 
та дотримання 
стандартів надання 
медичної допомого. 

На протязі 
3 років 

 
КНП «ЦПМСД 
Мукачівської 
міської ТГ» 

 

- - - - - 
 

 
Забезпечення права на 

медичне обслуговування та 
здоровий розвиток. 

3.2 Надання допомоги 
дітям-сиротам та 
дітям, позбавленим 
батьківського 
піклування, в 
оформленні 
документів, для 
призначення пенсій, 
соціальних виплат, 
закріплення, 
приватизації 
житлових приміщень, 
спадщини, розподілу 
житла, субсидій тощо.  

На протязі 
3 років 

ССД, 
ЦНАП, 

 

- - - - - 
 

Захист майнових прав. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3. Забезпечення права 
кожної дитини, за 
умови втрати нею 
батьківського 
піклування,  бути 
усиновленою 
громадянами України, 
переданою під опіку 
або піклування, 
влаштованою в 
дитячий будинок 
сімейного типу, або 

На протязі 
3 років 

ССД 
 

- - - - - 
 

 
Забезпечення права дітей 
на виховання в сімейному 

 оточенні. 



прийомну сім’ю, 
популяризація 
сімейних форм 
вихованні на  сайті 
служби.  

3.4.  Створення умов для 
здобуття дітьми-
сиротами та дітьми, 
позбавленими 
батьківського 
піклування загальної 
середньої і  
професійної освіти, 
відповідно до стану 
здоров’я та освітніх 
можливостей дитини. 

На протязі 
3 років 

Управління 
освіти, 

культури, 
молоді та 

спорту, ССД, 
 

- - - - - 
 

Забезпечення права дітей 
на освіту. 

3.5. Контроль за умовами 
проживання та 
виховання дітей,  в 
сім’ях батьків, 
опікунів, 
піклувальників, 
прийомних батьків та 
батьків-вихователів 
дитячих будинків 
сімейного типу та 
закладів, де 
виховуються діти-
сироти та діти,  
позбавлені 
батьківського 
піклування.  

На протязі 
3 років 

ССД, 
 

- - - - - 
 

 
Контроль за умовами 

проживання та виховання 
дітей в сім’ях громадян. 

 
 
 
 
 
 
 
 

3.6.  Вивчення професійних 
інтересів дітей-сиріт 
та дітей, позбавлені 

батьківського 

 Міський центр 
зайнятості ССД, 

- - - - - 
 

Підготовка до самостійного 
життя, вибір професії, 

працевлаштування. 



піклування, 
організація 

профорієнтаційної 
 роботи та сприяння їх 
працевлаштуванню 
відповідно до бажань 
дитини та потреби 
ринку праці.  

На протязі 
3 років 

3.7.  Сприяння залученню 
дітей-сиріт та дітей, 
позбавлені 
батьківського 
піклування, до занять в 
спортивній, музичній 
та художній школах, 
позашкільних закладах 
міста, клубах за місцем 
проживання. 

На протязі 
3 років 

Управління 
освіти, 

культури, 
молоді та 
спорту. 

 

- - - - - 
 

Створення належних умов 
для 

фізичного,інтелектуального 
та духовного розвитку 

дітей. 

3.8.  Захист житлових та 
майнових прав дітей-
сиріт та дітей, 
позбавлені 
батьківського 
піклування шляхом, 
накладання заборон, 
встановлення опіки, 
розподіл часток,  
закріплення права 
користування житлом, 
відстоювання інтересів 
в судах 

На протязі 
3 років 

ССД  
ЦНАП 

 

_ _ - - - 
 

Захист майнових та 
житлових інтересів дітей. 

3.9.  Забезпечення 
інформаційної 
підтримки вирішення 
актуальних питань 
сімейної політики, 
поширення сімейних 
форм влаштування 
статусних  дітей  
Розміщення матеріалів 
в ЗМІ.  

На протязі 
3 років 

ССД 
 

- - - - - 
 

Реалізація права на 
виховання в сімейному 

оточенні. 



3.10  Влаштування дітей, 
залишених 
батьківського 
піклування, в 
притулки, центри 
соціальної реабілітації, 
заклади для дітей-сиріт 
та дітей, позбавлених 
батьківського 
піклування.  

На протязі 
3 років 

ССД  
 

- - - - - 
 

Реалізація права дитини на 
достатній життєвий рівень 

3.11 Контроль за 
дотриманням вимог 
чинного законодавства 
стосовно  речового та 
грошового 
забезпечення дітей-
сиріт та дітей, 
позбавлених 
батьківського 
піклування, 
випускників 9,11 
класів, професійних та 
вищих навчальних 
закладів  

На протязі 
3 років 

ССД  
 

- - - - - 
 

Реалізація права дитини на 
достатній життєвий рівень 

 
4.Сприяння розвитку та поширенню сімейних форм виховання для статусних дітей, покращення умов проживання та виховання  дітей в дитячих 

будинках сімейного типу,  подарунки для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.  
 

4.1. Сприяння 
розвитку та 
поширенню 

сімейних форм 
виховання для 

статусних 
дітей, 

покращення 
умов 

Співпраця з 
громадськими  та 
релігійними 
організаціями з метою 
створення на території 
міста нових дитячих 
будинків сімейного 
типу та прийомних 
сімей..  

 
 

На протязі 
3 років 

 
 
 
 

ССД 
 

 
- 
 
 
 

- - - - 
 

 
Реалізація права дитини на 

виховання в сімейному 
оточенні, збільшення 

кількості дітей 
влаштованих до сімейних 

форм виховання 
( для 57 вихованців,) 

 



4.2. проживання та 
виховання  

дітей в дитячих 
будинках 

сімейного типу,  
подарунки для 
дітей-сиріт та 

дітей, 
позбавлених 

батьківського 
піклування.  

 

Придбання меблів, 
комп'ютерної, 
оргтехніки та іншого 
обладнання,  
побутової техніки та 
інших товарів 
тривалого вжитку для 
покращення умов 
проживання та 
виховання дітей у   
дитячих будинках 
сімейного типу, 
розташованих на 
території громади 
(відповідно до 
потреб)  
 

На протязі 3 
років 

 
 

ССД 
 

 
Кошти міського 

бюджету 

 
1080 

тис. грн. 

 
300 
тис. 
грн. 

 
360 тис. 

грн. 

 
420 тис. 

грн. 
 
 

 
 
 

4.3. Придбання 
подарунків для дітей-
сиріт та дітей, 
позбавлених 
батьківського 
піклування, що 
мешкають на 
території міста  до 
Дня захисту дітей та 
дітей, що будуть 
зараховані до 1 класу.  
 

На протязі 3 
років 

 
 

ССД 
 

 
Кошти міського 

бюджету 

 
680 

тис. грн. 

 
200 
тис. 
грн. 

 
240 тис. 

грн. 

 
240 тис. 

грн. 
 
 

 
Придбання подарунків для 

дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського 

піклування 
( 125-140 дітей) 

 
 

5.Захист  та реалізація права дитини на житло.  
 

5.1.  
Захист    та 
реалізація 

права дитини 
на житло.  

 
Постановка на 

квартирний облік 
дітей – сиріт та дітей, 

позбавлених 
батьківського 

піклування, у яких 
відсутнє житло. 

По 
виповненні 
16- річного 

віку 

 
 

ССД 
 

 
- 
 
 
 

- - - - 
- 

Захист    та реалізація 
права дитини на житло. 



 

5.2. Закріплення та 
збереження житла за 
дітьми-сиротами та 

дітьми, позбавленими 
батьківського 

піклування, в якому 
вони проживали на час 

набуття статусу, або 
влаштування до 

державних закладів 
для цієї категорії 

дітей. 

На протязі 3 
років 

 
 

ССД 
 

- 
 
 
 

- - - - 
 

5.3.  Забезпечення житлом 
дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених 
батьківського 

піклування та осіб з їх 
числа (придбання 

будинків, квартир, за 
рахунок субвенції з 

державного бюджету, 
виплата компенсацій) 

На протязі 3 
років 

 
 

виконавчий 
комітет 

Мукачівської 
міської ради 

 

- 
 
 
 

- - - - 
 

 

 
6. Захист прав та законних інтересів дітей-біженців та дітей розлучених з сім’ями. 

 
6.1.  

 
 
 
 
 
 
 

Захист прав та 
законних 

інтересів дітей-
біженців та 

дітей 
розлучених з 

сім’ями. 

Закріплення  
законного 
представника та 
забезпечення 
правовового захисту 
дітей, розлучених з 
сім’ями, які прибули з 
інших держав та 

 
 

На протязі 3 
років 

 
 

ССД, Державна 
міграційна 

служба  
 

- 
 
 
 

- - - - 
- 

 
Захист прав та законних 

інтересів дітей-біженців та 
дітей розлучених з сім’ями. 

- 



 
 

6.2. 

 регіонів  без 
супроводу батьків. 

   Вирішення питання  
влаштування, 
здобуття дошкільної, 
загальної середньої та 
позашкільної освіти 
дітьми, розлученими з 
сім’ями, які прибули з 
інших держав та 
регіонів  без 
супроводу батьків, за. 

На протязі 3 
років 

ССД, Державна 
міграційна 

служба, 
управління 

освіти,культури, 
молоді та 

спорту  
 

- - - 
 
 
 

- - 
- 

 На реалізацію 
програми 

 На протязі 3 
років 

 Кошти міського 
бюджету 

1760 
тис.грн. 

500 
тис.грн. 

600 
тис.грн. 

660 
тис.грн. 

Всі заходи 

 
 
 

Секретар ради                                                                                                                                                        Я. Чубирко 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток №3  
до структури проекту міської програми «Захисту прав дітей» 

 
Інформація про виконання програми  

 
1.    

 КВКВ  найменування головного розпорядника бюджетних коштів 
2.    

 КВКВ  найменування відповідального виконавця програми 
3.    

 КФКВ  Найменування програми, дата і номер рішення обласної ради про її затвердження 
 
4. Напрями діяльності та заходи програми  

 № 
п/п 

Захід Головний 
виконавець 
та строк 
виконання 

Планові обсяги фінансування, на рікперіоду тис. грн. Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. Стан 
виконання 

заходів 
(результативні 

показники 
виконання 
програми) 

Всього У тому числі: Всього У тому числі: 
Міський 
бюджет 

Місцевий 
бюджет 

Районний, 
міський (міст 

обласного 
підпорядкування) 

бюджети 

Кошти 
небюдждетних 

джерел 

Міський 
бюджет 

Місцевий 
бюджет 

Районний, 
міський (міст 

обласного 
підпорядкування) 

бюджети 

Кошти 
небюдждетних 

джерел 

1.   
 

  
 

 
 

         

 ВСЬОГО   
 

 
 

         

5. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою: 
Бюджетні асигнування з урахуванням змін Проведені видатки Відхилення 

усього загальний фонд Спеціальний 
фонд усього Загальний фонд Спеціальний 

фонд усього Загальний 
фонд 

Спеціальний 
фонд 

         
 
 

Секретар ради                                                                                                                                                      Я.Чубирко 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Підвищення 
відповідальності 
органів 
виконавчої влади 
та органів 
місцевого 
самоврядування 
(у т.ч. 
територіальних 
об’єднаних 
громад)  за 
соціальний 
захист дітей 

1) Забезпечення житлом 
дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених 
батьківського 
піклування, осіб з їх 
числа : 

-придбання будинків, 
квартир;  
-виділення земельних 
ділянок для забудови; 

-ремонт соціального 
житла 
 

2018-2025 
роки 

 

Служба у справах дітей 
облдержадміністрації, 
Райдержадміністрації, 
міськвиконкоми, 
об’єднані територіальні 
громади 

Обласний, 
місцеві 
бюджети 

 
 

1000,0 

 
 

1000,0 

 
 

1000,0 

 
 

1000,0 

 
 

1000,0 

 
 

1000,0 

 
 
1000,0 

 
 
1000,0 

Забезпечення 
житлом дітей
сиріт, дітей,  
позбавлених 
батьківського 
піклування 
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