
           ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження міського голови  

від 18 вересня 2018 року № 206-р 

 

 

Заходи 
з виконання у 2018 році Державної соціальної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН 

про права дитини» до 2021 року» 
 

№ Зміст основного 

завдання 

Найменування заходу Відповідальні виконавці Строк 

виконання  

1 2 3 4 5 

Охорона здоров’я та формування здорового способу життя дітей 

1. Удосконалення 

превентивних заходів, 

спрямованих на 

формування здорового 

способу життя 

підростаючого покоління 

проведення інформаційно-

просвітницьких акцій, 

спрямованих на пропаганду 

здорового способу життя 

служба у справах дітей, надання 

соціальної допомоги сім’ям з дітьми та 

молоді,  

відділ освіти молоді та спорту 

Бережанської  міської ради,  

загальноосвітні навчальні заклади, 

Бережанський відділ Головного 

управління Національної поліції в  

Тернопільській області 

протягом року 

2. Забезпечення духовного, 

морального і культурного 

розвитку дитини 

1) сприяння у створенні умов 

для забезпечення потреби 

дітей та молоді у творчій 

самореалізації, їх 

інтелектуального, духовного, 

фізичного розвитку 

служба у справах дітей, надання 

соціальної допомоги сім’ям з дітьми та 

молоді,  

відділ освіти молоді та спорту 

Бережанської  міської ради, навчальні 

загальноосвітні школи заклади 

протягом року 

2) проведення культурно- служба у справах дітей, надання  



мистецьких акцій, 

спрямованих на вивчення 

народних традицій, звичаїв, 

обрядів з метою виховання та 

всебічного розвитку 

підростаючого покоління на 

основі національних традицій 

соціальної допомоги сім’ям з дітьми та 

молоді,  

відділ освіти молоді та спорту 

Бережанської  міської ради, навчальні 

заклади, загальноосвітні школи. 

3. Інтеграція дітей, які 

утримуються в 

інтернатних закладах, у 

соціальний простір 

територіальної громади 

1) розповсюдження в 

інтернатних закладах 

інформаційних матеріалів з 

тематики «Чому важливо 

знати свої права» 

служба у справах дітей, надання 

соціальної допомоги сім’ям з дітьми та 

молоді, адміністрація Бережанської 

обласної комунальної 

загальноосвітньої школи-інтернату І-

ІІІ ст. з поглибленим вивченням 

трудового навчання 

протягом року 

2) проведення 

профорієнтаційної роботи з 

майбутніми випускниками, 

вихованцями інтернатних 

закладів 

служба у справах дітей, надання 

соціальної допомоги сім’ям з дітьми та 

молоді, адміністрація Бережанської 

обласної комунальної 

загальноосвітньої школи-інтернату І-

ІІІ ст. з поглибленим вивченням 

трудового навчання 

протягом року 

Зміцнення інституту сім'ї та формування відповідального батьківства 

4. Забезпечення догляду та 

виховання дітей, у тому 

числі дітей з інвалідністю, 

в сім’ях або в умовах, 

максимально наближених 

до сімейних, 

1) сприяння в реалізації права 

кожної дитини-сироти і 

дитини, позбавленої 

батьківського піклування, 

втому числі з інвалідністю на 

виховання в сім’ї 

служба у справах дітей, надання 

соціальної допомоги сім’ям з дітьми та 

молоді 

протягом року 



реформування та 

реорганізація інтернатних 

закладів 

2) проведення широкої 

інформаційної кампанії із 

залученням засобів масової 

інформації з питань 

пропагування влаштування 

дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського 

піклування, до сімей опікунів, 

піклувальників, прийомних 

сімей та дитячих будинків 

сімейного типу 

служба у справах дітей, надання 

соціальної допомоги сім’ям з дітьми та 

молоді 

протягом року 

3) проведення заходів, 

пов’язаних з якісним 

підбором кандидатів у 

прийомні батьки та батьки-

вихователі, патронатні 

вихователі, наставники 

служба у справах дітей, надання 

соціальної допомоги сім’ям з дітьми та 

молоді 

протягом року 

4) надання соціальних послуг 

сім’ям, які усиновили, взяли 

на виховання дітей з 

інвалідністю 

служба у справах дітей, надання 

соціальної допомоги сім’ям з дітьми та 

молоді 

протягом року 

5. Посилення роботи з 

профілактики 

бездоглядності та 

безпритульності дітей  

1) проведення профілактичної 

роботи із запобігання 

самовільному залишенню 

дітьми місця проживання, у 

тому числі закладів 

інституційного догляду та 

служба у справах дітей, надання 

соціальної допомоги сім’ям з дітьми та 

молоді,  адміністрація Бережанської 

обласної комунальної 

загальноосвітньої школи-інтернату І-

ІІІ ст. з поглибленим вивченням 

протягом року 



виховання дітей трудового навчання, відділ освіти 

молоді та спорту Бережанської  

міської ради, навчальні 

загальноосвітні школи.  заклади, 

Бережанський відділ Головного 

управління Національної поліції в  

Тернопільській області 

2) проведення 

профілактичних заходів з 

метою попередження 

вчинення дітьми 

адміністративних і 

кримінальних 

правопорушень, втягнення їх 

у протиправну діяльність, 

інших негативних проявів у 

підлітковому середовищі, а 

також виявлення дітей, які 

залишилися без батьківського 

піклування 

служба у справах дітей, надання 

соціальної допомоги сім’ям з дітьми та 

молоді,  адміністрація Бережанської 

обласної комунальної 

загальноосвітньої школи-інтернату І-

ІІІ ст. з поглибленим вивченням 

трудового навчання, відділ освіти 

молоді та спорту Бережанської  

міської ради, навчальні  

загальноосвітні школи, заклади, 

Бережанський відділ Головного 

управління Національної поліції в  

Тернопільській області 

протягом року 

6. Запровадження раннього 

виявлення сімей з дітьми, 

які перебувають у 

складних життєвих 

обставинах та надання їм 

своєчасної та ефективної 

соціальної допомоги  

забезпечення здійснення 

комплексних заходів щодо 

захисту прав та інтересів 

дітей, які перебувають у 

складних життєвих 

обставинах, зміни підходів 

під час їх виявлення 

служба у справах дітей, надання 

соціальної допомоги сім’ям з дітьми та 

молоді,  адміністрація Бережанської 

обласної комунальної 

загальноосвітньої школи-інтернату І-

ІІІ ст. з поглибленим вивченням 

трудового навчання,  навчальні 

заклади, Бережанський відділ 

Головного управління Національної 

протягом року 



поліції в  Тернопільській області 

7. Удосконалення соціально-

педагогічної роботи з 

формування 

відповідального 

батьківства, сімейних 

цінностей у підлітків, 

підготовка молоді до 

сімейного життя 

підвищення рівня культури 

сімейних стосунків і 

відповідальності батьків за 

виконання своїх обов’язків  

служба у справах дітей, надання 

соціальної допомоги сім’ям з дітьми та 

молоді, навчальні заклади, 

Бережанський відділ Головного 

управління Національної поліції в  

Тернопільській області 

протягом року 

Захист дітей від насильства 

8. Формування політики 

громадської нетерпимості 

до всіх форм насильства 

над дітьми в суспільстві 

1) проведення 

широкомасштабних 

інформаційно-

просвітницьких заходів, 

спрямованих на формування 

громадянської небайдужості 

до усіх форм насильства та 

жорстокого поводження з 

дітьми 

служба у справах дітей, надання 

соціальної допомоги сім’ям з дітьми та 

молоді, навчальні загальноосвітні 

заклади, Бережанський відділ 

Головного управління Національної 

поліції в  Тернопільській області 

протягом року 

9. Створення системи 

ефективної профілактики 

та протидії домашньому 

насильству над дітьми  

1) сприяння розвитку та 

доступності соціальних, 

інформаційних, правових 

послуг для дітей, які 

постраждали від домашнього 

насильства 

служба у справах дітей, надання 

соціальної допомоги сім’ям з дітьми та 

молоді, навчальні загальноосвітні 

заклади, Бережанський відділ 

Головного управління Національної 

поліції в  Тернопільській області 

протягом року 

2) удосконалення 

міжвідомчої взаємодії 

суб’єктів, які здійснюють 

заходи з питань протидії та 

служба у справах дітей, надання 

соціальної допомоги сім’ям з дітьми та 

молоді, навчальні заклади, заклади  

охорони здоров’я, Бережанський 

протягом року 



захисту дітей від усіх форм 

насильства та жорстокого 

поводження 

відділ Головного управління 

Національної поліції в  Тернопільській 

області 

10. Удосконалення заходів 

щодо протидії найгіршим 

формам дитячої праці, 

проституції та 

порнографії. Захист дітей 

від експлуатації, 

сексуального насильства 

та торгівлі людьми 

1) забезпечення організації та 

проведення профілактичних 

заходів із запобігання торгівлі 

людьми 

служба у справах дітей, надання 

соціальної допомоги сім’ям з дітьми та 

молоді, навчальні заклади, 

Бережанський відділ Головного 

управління Національної поліції в  

Тернопільській області 

протягом року 

2) проведення 

широкомасштабних 

інформаційно-

просвітницьких заходів, 

спрямованих на підвищення 

рівня обізнаності щодо 

запобігання втягнення дітей 

до торгівлі людьми, 

сексуальної експлуатації та 

сексуального насильства 

служба у справах дітей, надання 

соціальної допомоги сім’ям з дітьми та 

молоді, навчальні заклади, 

Бережанський відділ Головного 

управління Національної поліції в  

Тернопільській області 

протягом року 

3) здійснення систематичного 

моніторингу сімей, які 

перебувають у складних 

життєвих обставинах, в яких 

виховуються діти, з метою 

попередження потрапляння 

дітей у ситуації, пов’язані з 

торгівлею людьми, виявлення 

та ідентифікації у разі їх 

потрапляння у такі ситуації 

служба у справах дітей, надання 

соціальної допомоги сім’ям з дітьми та 

молоді,  Бережанський відділ 

Головного управління Національної 

поліції в  Тернопільській області 

протягом року 



Створення системи правосуддя, дружнього до дитини 

11. Впровадження дієвих 

форм і методів 

профілактики вчинення 

правопорушень дітьми  

здійснення заходів 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 

служба у справах дітей, надання 

соціальної допомоги сім’ям з дітьми та 

молоді, навчальні заклади, 

Бережанський відділ Головного 

управління Національної поліції в  

Тернопільській області 

протягом року 

12. Удосконалення системи 

захисту прав та інтересів 

дітей, які вчинили 

правопорушення 

забезпечення надання 

соціальних послуг, відповідно 

до потреб, дітям, які відбули 

покарання у виді обмеження 

волі або позбавлення волі на 

певний строк, а також 

звільненим від подальшого 

відбування зазначених видів 

покарань, надання інших 

соціальних послуг  

служба у справах дітей, надання 

соціальної допомоги сім’ям з дітьми та 

молоді 

протягом року 

Забезпечення захисту прав та інтересів дитини в умовах воєнних дій чи збройного конфлікту  

13. Впровадження 

комплексних заходів щодо 

створення умов 

повноцінного життя та 

соціально-психологічної 

реабілітації дітей, які 

постраждали від 

збройного конфлікту, та 

1) розроблення та поширення 

інформаційних матеріалів для 

дітей та підлітків з 

профілактики потрапляння у 

конфліктні ситуації 

служба у справах дітей, надання 

соціальної допомоги сім’ям з дітьми та 

молоді 

протягом року 

2) вжиття додаткових заходів 

до організації відпочинку та 

реабілітації дітей, відселених 

служба у справах дітей, надання 

соціальної допомоги сім’ям з дітьми та 

молоді 

протягом року 



дітей, розлучених із 

сім’єю 

із зони воєнних дій чи 

збройних конфліктів (у 

рамках виконання цільових 

програм) 

Створення безпечного інформаційного простору для дітей 

14. Забезпечення захисту 

персональних даних 

дитини та іншої 

конфіденційної інформації 

про неї, забезпечення 

безпеки дітей в 

інформаційному просторі  

проведення інформаційно-

роз’яснювальної роботи серед 

батьків або осіб, які їх 

замінюють, представників 

установ та організацій, у тому 

числі освітніх, дозвільних, 

оздоровчих, медичних, щодо 

безпечного використання 

дітьми інформаційних 

ресурсів 

служба у справах дітей, надання 

соціальної допомоги сім’ям з дітьми та 

молоді, навчальні заклади, 

Бережанський відділ Головного 

управління Національної поліції в  

Тернопільській області. 

протягом року 

15. Формування політики 

запобігання проявів 

радикалізму, расизму 

ксенофобії та інших форм 

екстремізму дітей  

проведення комплексних 

заходів із запобігання 

формуванню у дітей проявів 

радикалізму, расизму, 

ксенофобії та інших форм 

екстремізму 

служба у справах дітей, надання 

соціальної допомоги сім’ям з дітьми та 

молоді, навчальні заклади, 

Бережанський відділ Головного 

управління Національної поліції в  

Тернопільській області 

протягом року 

16. Впровадження системи 

соціально-педагогічної 

роботи з батьками з 

питань безпеки дітей в 

інформаційному просторі  

проведення соціально-

педагогічної роботи з 

батьками з питань безпеки 

дітей в інформаційному 

просторі 

служба у справах дітей, надання 

соціальної допомоги сім’ям з дітьми та 

молоді, навчальні заклади, 

Бережанський відділ Головного 

управління Національної поліції в  

Тернопільській області 

протягом року 

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету міської ради                                                                    О.С. ТИМАНСЬКИЙ 


