
Додаток
до регіональної цільової програми попередження
дитячої бездоглядності табезпритульності серед
дітей, соціального захисту і підтримки дітей-сиріт та
дітей,позбавлених батьківського піклування, захисту
їх житлових прав на 2022-2025 роки

Перелік заходів, обсяги та джерела фінансування регіональної цільової програми
попередження дитячої бездоглядності та безпритульності серед дітей, соціального захисту і підтримки
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, захисту їх житлових прав на 2022-2025 роки

№
п/
п

Найменування заходу Виконавець Термін
виконання

Орієнтовні обсяги фінансуванні тис.грн. Очікувані результати

роки всього в т.ч. за джерелами фінансування
обласний
бюджет

Бюджет
селищної
терито-
ріальної
громад и

інші
джерела

1.

Забезпечити своєчасне
виявлення та облік сімей
з дітьми, які
перебувають в складних
життєвих
обставинах, проведення
оцінки потреб сімей та
дітей, надання їм
соціальних послуг

Служба у справах
дітей, відділ
соціальних служб
для дітей, сім’ї та
молоді
Більшівцівської
селищної ради

2022-2025
роки – – – – –

Вирішення проблем сімей
з дітьми, надання їм
комплексної допомоги,
попередження насильства
в сім’ї,попередження
жорсткого поводження з
дітьми



2.

Забезпечення проведення
святкових заходів,
конференцій, круглих
столів, присвячених
Міжнародному Дню
захисту дітей, Дню
усиновлення, Дню
спільних дій в інтересах
дітей

Служба у справах
дітей,
відділ  освіти,
охорони здоров`я,
культури, туризму
та зовнішніх
зв’язків, відділ
соціальних служб
для дітей, сім’ї та
молоді

2022-2025
роки 2022

2023

2024

2025

В
межах
бюдже
тних
призна
чень

– – –

Проведення на належному
рівні святкових заходів,
конференцій, круглих
столів, радіо та
телепередач, присвячених
Дню захисту дітей, Дню
усиновлення, Дню
спільних дій в інтересах
дітей та ін.

3.

Здійснювати
інформування
громадськості
про стан дотримання
прав дітей, реалізацію
державної політики з
питань дітей через
засоби масової
інформації.

Служба у справах
дітей селищної
ради

2022-2025
роки – – – – –

Забезпечення
інформування
громадськості про стан
дотримання прав дітей,
реалізацію державної
політики з питань дітей
через засоби масової
інформації

4.

Забезпечити здійснення
контролю за
дотриманням культурно-
розважальними
закладами щодо порядку
відвідування їх дітьми,
заборони продажу
алкогольних напоїв,
тютюнових виробів,
розповсюдження
наркотиків.

Поліцейський
офіцер громади,
Служба у справах
дітей, відділ
соціальних служб
для дітей, сім’ї та
молоді

2022-2025
роки 2022

2023
2024
2025

В
межах
бюдже
тних
призна
чень

– – –

Профілактика
бездоглядності та
правопорушень серед
дітей, зниження дитячої
злочинності, покращення
організації дозвілля
молоді в клубних закладах
територіальної громади.

Забезпечити повноту
внесення даних про
дітей-сиріт та дітей,

Служба у справах
дітей селищної
ради

2022-2025
роки – –

Підвищення ефективності
діяльності
органіввиконавчої влади з



5.

позбавлених
батьківського
піклування, дітей, які
опинились у складних
життєвих обставинах, і
громадян України, які
бажають взяти їх на
виховання в сім’ю, до
єдиної інформаційно-
аналітичної системи
“Діти” (ЄІАС “Діти”).

В
межах
бюдже
тних
призна
чень

-

В межах
бюджетни
х
призначен
ь

питань захисту
дитинства,
удосконалення
статистичного обліку
дітей-сиріт та дітей,
позбавлених
батьківського піклування

6. Здійснювати
першочергове
влаштування дітей-сиріт
та дітей, позбавлених
батьківського
піклування, в
сім’ї громадян України,
зокрема:
усиновлювачів, під опіку
та піклування, у
прийомні сім’ї і дитячі
будинки сімейного типу,
інше

Служба у справах
дітей, комісія з
прав дитини при
виконавчому
комітеті
Більшівцівської
селищної ради

2021-2025
роки

2022

2023

2024

2025

В
межах
бюдже
тних
призна
чень

В межах
бюджетни
х
призначен
ь

–

Забезпечення
першочергового
влаштування дітей в сім’ї
громадян України

7.
Здійснювати підбір
кандидатів в
усиновителі, опікуни,
прийомні батьки,
батьки-вихователі.

Служба у справах
дітей Івано-
Франківської
райдержадміністра
ції

2022-2025
роки – – – – –

Усиновлення дітей-сиріт,
дітей, позбавлених
батьківського піклування,
влаштування під опіку, в
прийомні сім’ї, дитячі
будинки сімейного типу

Влаштовувати дітей-
сиріт,дітей, позбавлених

Служба у справах
дітей, комісія з

2022-2025
роки – – – – – Розвиток сімейних форм

виховання та



8.
батьківського
піклування, в сім’ї
опікунів, піклувальників,
створювати прийомні
сім’ї, дитячі будинки
сімейного типу.

прав дитини при
виконавчому
комітеті
Більшівцівської
селищної ради

влаштування у них дітей

9

Інформування
громадськості про
послугу з патронату та
пошук кандидатів у
патронатні вихователі.

Служба у справах
дітей, комісія з
прав дитини при
виконавчому
комітеті
Більшівцівської
селищної ради

2022-2025
роки – – – – – Розвиток послуг з

патронату

10

Проводити первинний
відбір кандидатів у
патронатні вихователі,
забезпечувати
проведення навчань для
кандидатів у патронатні
вихователі.

Івано-Франківська
райдержадмініст-
рація, виконавчий
комітет селищної
ради, Івано-
Франківський
обласний центр
соціальних служб,
служба у справах
дітей
облдержадмініст-
рації

2022-2025
роки

2022

2023

2024

2025

В
межах
бюдже
тних
призна
чень

В межах
бюджетн
их
призначе
нь

Створення патронатних
сімей

11 Забезпечувати
проведення семінарів і
нарад з питань захисту
прав та інтересів дітей,
дітей-сиріт та дітей,
позбавлених
батьківського

Райдержадмініст-
рації, виконавчий
комітет селищної
ради, служба у
справах дітей
облдержадмініст-
рації, Івано-

2022- 2025
роки

2022

2023

2024

В
межах
бюдже
тних
призна
чень

В межах
бюджетн
их
призначе
нь

В межах
бюджетни
х
призначен
ь

–

Поліпшення роботи з
дітьми-сиротами та
дітьми, позбавленими
батьківського піклування



піклування. Франківський
обласний центр
соціальних служб

2025

12 Проводити роботу щодо
своєчасного взяття
дітей-сиріт, дітей,
позбавлених
батьківського
піклування, осіб з їх
числа на квартирний
облік.

Виконавчий
комітет селищної
ради

2022-2025
роки – – – – –

Взяття дітей-сиріт, дітей,
позбавлених
батьківського піклування,
осіб з їх числа на
квартирний облік

13 Вирішувати питання
забезпечення житлом
дітей-сиріт та дітей,
позбавлених
батьківського
піклування, осіб з їх
числа, які його не мають
або втратили з
незалежних від них
причин,забезпечити
розподіл коштів на
проектні, будівельно-
ремонтні
роботи,придбання житла
та приміщень для
розвитку сімейних та
інших форм виховання,
наближених до
сімейних.

Івано-Франківська
обласна державна
адміністрація,
Більшівцівська
селищна рада

2022-2025
роки

2022

2023

2024

2025

В
межах
бюдже
тних
призна
чень

В межах
бюджетн

их
призначе

нь

В межах
бюджетни

х
призначен

ь

Забезпечення житлом
дітей-сиріт та дітей,

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

причин, покращення умов
їх проживання



14 Організувати
виготовлення та
розповсюдження
інформаційних плакатів,
календарів, буклетів з
питань захисту прав та
інтересів дітей.

Івано-Франківська
райдержадмініст-
рації, виконавчий
комітет
Більшівцівської
селищної ради,
служба у справах
дітей, відділ
соціальних служб
для дітей, сім’ї та
молоді

2022-2025
роки 2022

2023

2024

2025

В
межах
бюдже
тних
призна
чень

В межах
бюджетн
их
призначе
нь

В межах
бюджетних
призначень

–
Проведення якісної
інформаційної кампанії з
питань захисту прав дітей

Т.в.о.начальника служби у справах дітей
Більшівцівської селищної ради Оксана Шкабрій


