
 

 

 

 

БОГДАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ПАВЛОГРАДСЬКИЙ РАЙОН  

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 

П’ЯТДЕСЯТ ЧЕТВЕРТАСЕСІЯ  

 

 

 

РІШЕННЯ 

 

Про затвердження Програми захисту прав дітей, розвитку сімейних 

форм виховання та наставництва на території Богданівської сільської 

ради на 2020-2021 роки 

 

            Керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального 

захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», 

Порядком провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної 

із захистом прав дитини, затвердженим постановою Кабінету Міністрів 

України від 24.09.2008 №866, з метою здійснення заходів, спрямованих на 

реалізацію прав та інтересів дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, осіб з їх числа, дітей, які опинились в складних життєвих 

обставинах, Богданівська сільська рада ВИРІШИЛА: 

 

            1. Затвердити Програму захисту прав дітей, розвитку сімейних форм 

виховання та наставництва на території Богданівської сільської ради на 2020-

2021 роки (додається). 

 

            2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

комісію з  питань прав людини, законності, депутатської діяльності і етики. 

 

Сільський голова     О.Г.ГРИЩЕНКО 
с.Богданівка 

від 19 лютого 2020 року 

  № 1084-54/VІІ 
 

  



Додаток 1 

до рішення Богданівської сільської ради  

№ 1084-54/VІІ від 19.02.2020 року 

 

ПРОГРАМА 

захисту прав дітей, розвитку сімейних форм виховання та наставництва 

на території Богданівської сільської ради на 2020-2021 роки 

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття  Програми 

Богданівськасільська рада, як регіон України, бере участь у діяльності 

зі створення сприятливого для дітей середовища, в якому гідний розвиток і 

захист їх прав забезпечується з дотриманням принципів демократії, рівності, 

миру, соціальної справедливості з урахуванням моральних засад і 

традиційних цінностей українського суспільства, спрямованих на зміцнення 

сім’ї та морального здоров’я дітей в громаді. 

Утвердження в суспільстві сімейних цінностей, забезпечення 

морального здоров’я сім’ї, виховання відповідального батьківства, 

запобігання найгіршим формам дитячої праці, профілактика правопорушень 

з боку дітей на сьогодні є одними з найгостріших соціальних проблем в 

Україні і в ОТГ зокрема. 

Результативна робота щодо запобігання соціальному сирітству, 

реабілітації бездоглядних та безпритульних дітей, розвитку сімейних форм 

виховання дітей, позбавлених батьківського піклування, бездоглядних та 

безпритульних, схильних до бродяжництва створює умови для реалізації 

права кожної дитини на виховання в сім’ї. 

Низький рівень сімейних форм виховання дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, залишається однією з нагальних  

соціальних проблем, яка не може бути розв’язана без участі органів 

місцевого самоврядування, активізації  участі територіальних громад у 

захисті прав та розвитку дітей і потребує розробки та впровадження 

відповідної Програми. 

Ця Програма має об’єднати зусилля органів державної виконавчої 

влади, органів місцевого самоврядування, територіальної громади, 

громадських організацій громади щодо захисту прав дітей, зокрема,  в 

частині забезпечення реалізації прав дитини на сімейне виховання. 

Паспорт Програми наведено у Додатку 2. 

 

2. Мета програми 

Метою Програми є забезпечення прав дітей на виховання в сім’ї, 

підтримку дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, на захист 

і допомогу з боку органів місцевого самоврядування, запобігання 

соціальному сирітству, покращенню соціального благополуччя дітей та сімей 

з дітьми.  

 

3. Склад проблеми, шляхи і способи її розв’язання 

Підтримка дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 

дітей, які опинились в складних життєвих обставинах, як на державному 



рівні, так і на території Богданівської сільської ради визнана пріоритетною. 

Основними напрямками подолання сирітства є соціально-правова підтримка 

дітей, які залишилися без піклування батьків, вжиття комплексу заходів щодо 

їх соціальної адаптації, забезпечення інтеграції зусиль органів місцевого 

самоврядування, установ та закладів, спрямованих на захист прав дітей-сиріт 

та дітей, позбавлених батьківського піклування.  

Сьогодні змінено підходи в основу реформування системи державної 

опіки над дітьми–сиротами та дітьми, позбавленими батьківського 

піклування, покладено принцип пріоритетності сімейного виховання дитини. 

 

4. Очікувані результати виконання Програми 

Виконання Програми дасть можливість: 

- удосконалити систему надання дітям психологічних, соціально-

педагогічних, соціально-медичних, юридичних, інформаційних та 

інших послуг незалежно від місця проживання; 

- активізувати діяльність органів виконавчої влади, органів 

місцевого самоврядування, громадськості щодо підтримки сімей з 

дітьми; 

- активізувати діяльність територіальної громади із захисту прав 

дітей; 

- забезпечити широке висвітлення в засобах масової інформації 

питань соціально-правового захисту дітей, дотримання положень 

Конвенції ООН про права дитини. 

 

5. Фінансово-економічне забезпечення Програми 

Реалізація Програми здійснюється у межах видатків, передбачених у 

місцевому бюджеті на відповідну мету, а також за рахунок інших джерел, не 

заборонених чинним законодавством. 

 

6. Організація контролю за виконанням Програми 

Контроль за виконанням завдань і заходів Програми здійснює відділ у 

справах захисту дітей та соціального захисту населення виконавчого 

комітету Богданівської сільської ради разом з дільничними офіцерами 

Громади Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області (за 

згодою). 

 

Секретар сільської ради О.В. ТАРАСЕНКО 

 

  



Додаток 2 

до  Програми захисту прав дітей, 

розвитку сімейних форм виховання та 

наставництва на території Богданівської 

сільської ради на 2020-2021 роки 

 

ПАСПОРТ 

програми захисту прав дітей,  

розвитку сімейних форм виховання та наставництва  

на території Богданівської сільської ради на 2020-2021 роки  

 

1 Підстава для 

розроблення 

Програми 

Закони України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», «Про охорону дитинства», «Про 

забезпечення організаційно-правових умов 

соціального захисту дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування», «Про 

основи соціального захисту бездомних громадян і 

безпритульних дітей» 

2 Розробник 

Програми 

Виконавчий комітет Богданівської сільської ради 

3 Відповідальні 

виконавці 

Відділ у справах захисту дітей та соціального 

захисту населення виконавчого комітету 

Богданівської сільської ради 

4 Співвиконавці 

Програми 

Відділ у справах захисту дітей та соціального 

захисту населення виконкому 

Відділ освіти, культури, молоді та спорту 

виконкому 

Виконком Богданівської сільської ради 

Богданівська АЗПСМ КНП «Павлоградський 

районний ЦПМСД» БСР ДО» 

Павлоградський ВП ГУНП в Дніпропетровській 

області в особі Поліцейських офіцерів Громади (за 

узгодженням) 

5 Термін 

реалізації 

2020-2021 роки 

 

Секретар сільської ради О.В. ТАРАСЕНКО 


