
КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 14 березня 2018 року № 139

м.Київ

Про схвалення проекту обласної комплексної програми
підтримки сім’ї та забезпечення прав дітей „Щаслива

родина - успішна країна” до 2022 року

Відповідно до Сімейного кодексу України, Цивільного кодексу України,
Законів України „Про місцеві державні адміністрації”, „Про охорону
дитинства”, „Про забезпечення організаційно-правових умов соціального
захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”, „Про
соціальні послуги”, „Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю”, „Про
попередження насильства в сім’ї”, „Про державну допомогу сім’ям з дітьми”,
„Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків”, „Про
протидію торгівлі людьми”, „Про оздоровлення та відпочинок дітей”, Порядку
розроблення, прийняття Київських обласних комплексних та цільових програм,
моніторингу та звітності про їх виконання, затвердженого рішенням Київської
обласної ради від 14.12.2017 № 365-19-VII (зі змінами), розпорядження голови
Київської обласної державної адміністрації від 30.11.2017 № 597 „Про
ініціювання розробки проекту обласної комплексної програми підтримки сім'ї
та забезпечення прав дітей „Щаслива родина - успішна країна” до 2022 року”,
враховуючи позитивні висновки департаменту економічного розвитку і торгівлі
Київської обласної державної адміністрації від 12.03.2018 № 28-01-11/342 та
департаменту фінансів Київської обласної державної адміністрації від
13.03.2018 № 10-03-10/644:

1. Схвалити проект обласної комплексної програми підтримки сім’ї та
забезпечення прав дітей „Щаслива родина - успішна країна” до 2022 року
(далі – проект Програми), що додається.

2. Заступнику голови Київської облдержадміністрації Кучеру В.А. у
встановленому порядку організувати подання облдержадміністрацією проекту
Програми на розгляд Київській обласній раді.

3. Департаменту фінансів Київської обласної державної адміністрації при
внесенні змін до обласного бюджету на 2018 рік та наступні роки, враховувати,
за поданням головного розпорядника коштів, потребу в асигнуваннях на
реалізацію Програми, виходячи з реальних можливостей бюджету та його
пріоритетів.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника
голови облдержадміністрації Кучера В.А.

Голова адміністрації (підпис) О.Л. Горган
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I. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

(загальна характеристика обласної програми)

1. Ініціатор розроблення
програми

Служба у справах дітей та сім’ї Київської
обласної державної адміністрації

2. Дата, номер і назва
розпорядчого документа
органу виконавчої влади про
розроблення програми

Розпорядження голови Київської
облдержадміністрації від 30.11.2017
№ 597 «Про ініціювання розробки
проекту обласної комплексної програми
підтримки сім’ї та забезпечення прав
дітей «Щаслива родина – успішна країна»
до 2022 року»

3. Дата, номер і назва
розпорядчого документа про
схвалення проекту
програми/змін до програми

Розпорядження голови Київської
облдержадміністрації від 14.03.2018
№ 139 «Про схвалення проекту обласної
комплексної програми підтримки сім’ї та
забезпечення прав дітей «Щаслива
родина – успішна країна» до 2022 року»

4. Розробник програми Служба у справах дітей та сім’ї Київської
обласної державної адміністрації

5. Співрозробники програми -
6. Головний розпорядник

коштів
Служба у справах дітей та сім’ї Київської
обласної державної адміністрації

7. Відповідальний виконавець
програми

Служба у справах дітей та сім’ї Київської
обласної державної адміністрації

8. Учасники програми Структурні підрозділи
облдержадміністрації,
райдержадміністрації та міськвиконкоми
(міст обласного значення), об’єднанні
територіальні громади, обласні
організації та територіальні органи
міністерств, інших центральних органів
виконавчої влади в області, громадські,
благодійні організації, в тому числі
міжнародні

9. Термін реалізації програми 2018-2022 рік

9.1. Етапи виконання програми
(для довгострокових
програм)

I етап: 2018-2020 роки
II етап: 2021-2022 роки

10. Перелік місцевих бюджетів,
які беруть участь у виконанні
програми (для комплексних
програм)

Обласний бюджет

11. Загальний обсяг фінансових
ресурсів, необхідних для
реалізації програми, всього,

254798,9 тис. грн.

у тому числі:
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11.1 коштів державного бюджету
коштів обласного бюджету
коштів інших місцевих
бюджетів
коштів інших джерел

-

254798,9 тис. грн.

-

-

II. Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована програма

Обравши проєвропейський шлях розвитку, визначивши одним з основних
пріоритетів України євроінтеграцію, органи державної влади, органи місцевого
самоврядування, об’єднані територіальні громади повинні переглянути
політику у сфері охорони дитинства і підтримки сім’ї та втілювати в життя
успішні підходи захисту прав дитини, сім’ї і кожного її члена із світової
практики, які базуються на забезпеченні свобод і найкращих інтересів дитини,
спрямовуються на всебічну підтримку сім’ї, створення умов для виховання та
розвитку дітей у сім’ї або середовищі, максимально наближеному до сімейного,
активно протидіють гендерній, расовій, сексуальній та іншим видам
дискримінації, борються з подоланням домашнього насильства та вживають
ефективних дій щодо виявлення випадків торгівлі людьми та надання
необхідної допомоги її жертвам.

Побудувати успішне суспільство, заможну та розвинуту країну можливо
лише тоді, коли кожна дитина, а особливо та, яка потребує особливої соціальної
уваги та підтримки, кожна сім’я та кожен її член будуть почуватися в безпеці, в
упевненості в завтрашньому дні та в своєму найближчому майбутньому.

Саме тому, визначаючи пріоритети розвитку України та Київської області
зокрема, служба у справах дітей та сім’ї Київської облдержадміністрації
ставить перед собою завдання реалізації ефективної політики щодо захисту
прав дітей та підтримки сімей шляхом виявлення проблеми, її вивчення,
створення програми та плану дій щодо подолання негативних процесів по
відношенню до дитини та сім’ї, консолідуючи при цьому зусилля інших органів
державної влади та місцевого самоврядування, громадських, благодійних,
дитячих та релігійних організацій, благодійних фондів, в тому числі і
міжнародних.

З метою реалізації заходів, спрямованих на трансформацію ставлення
громадян до створення та функціонування сім'ї, посилення відповідальності
кожного з батьків за вихованням дітей, запровадження ефективного механізму
взаємодії та соціального партнерства сім'ї, громадськості та держави, а у
випадку втрати дитиною піклування батьків підтримка та забезпечення її
конституційних прав та законних інтересів, службою у справах дітей та сім'ї
Київської обласної державної адміністрації розроблено відповідну обласну
комплексну програму підтримки сім'ї та забезпечення прав дітей „Щаслива
родина - успішна країна” до 2022 року.
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Програма визначає мету, основні завдання та заходи, спрямовані на
створення умов для забезпечення належного соціального захисту дітей та сімей,
утвердження в суспільстві сімейних цінностей, виховання відповідального
батьківства.

Правовою основою розроблення та реалізації Програми є: Конституція
України; Конвенція про права дитини; Сімейний кодекс України; Цивільний
кодекс України; Концепція Державної соціальної програми “Національний план
дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини” на період до 2021 року,
затверджена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 05.04.2017
№ 230-р; Закони України «Про охорону дитинства», «Про забезпечення
організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування», «Про соціальні послуги», «Про
соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю», «Про попередження
насильства в сім’ї», «Про державну допомогу сім’ям з дітьми», «Про
забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», «Про протидію
торгівлі людьми», «Про оздоровлення та відпочинок дітей», постанова
Кабінету Міністрів України від 16.03.2017 № 148 «Деякі питання здійснення
патронату над дитиною», Національна стратегія профілактики соціального
сирітства на період до 2020 року, затверджена Указом Президента України
від 22.10.2012 № 609/2012; Державна цільова соціальна програма
реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, затверджена постановою Кабінету Міністрів України
від 17.10.2007 № 1242; План заходів щодо реалізації Стратегії захисту та
інтеграції в українське суспільство ромської національної меншини на період
до 2020 року, затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від
11.09.2013 № 701-р; Національна стратегія реформування системи
інституційного догляду та виховання дітей на 2017-2026 роки, затверджена
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 09.08.2017 № 526-р; Концепція
Державної соціальної програми забезпечення рівних прав та можливостей
жінок і чоловіків на період до 2021 року, затверджена розпорядженням
Кабінету Міністрів України від 05.04.2017 № 229-р; Державна соціальна
програма протидії торгівлі людьми на період до 2020 року, затверджена
постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 № 111; Національний
план дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека»
на період до 2020 року, затверджена розпорядженням Кабінету Міністрів
України від 24.02.2016 № 113-р; Указ Президента України від 03.12.2015
№ 678/2015 «Про активізацію роботи щодо забезпечення прав людей з
інвалідністю»; постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.2017 № 268
«Про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та
збройних конфліктів», від 04.07.2017 № 465 «Деякі питання здійснення
наставництва над дитиною», від 12.07.2017 № 545 «Про затвердження
Положення про інклюзивно-ресурсний центр», від 09.08.2017 № 588
«Про внесення змін до Порядку організації інклюзивного навчання у
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загальноосвітніх навчальних закладах», від 09.08.2017 № 576 «Про внесення
змін до Типового положення про комісію з питань захисту прав дитини і
Положення про загальноосвітній навчальний заклад», від 04.10.2017 № 741
«Про затвердження типових положень про заклади соціальної підтримки сім’ї,
дітей та молоді»; розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.04.2017
№ 230-р «Про схвалення Концепції державної соціальної програми
«Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на
період до 2021 року, від 09.08.2017 № 526-р «Про Національну стратегію
реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017-2026
роки та план заходів з реалізації її 1 етапу»; накази Мінсоцполітики України від
21.06.2017 № 1030 «Про деякі питання діяльності об’єднаної територіальної
громади щодо надання послуг із соціальної підтримки населенню», від
11.08.2017 № 1307 «Про затвердження Державного стандарту соціального
супроводу сімей, у яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені
батьківського піклування», від 19.09.2017 № 1485 «Про затвердження Порядку
взаємодобору сім’ї та дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського
піклування», розпорядження голови Київської облдержадміністрації від
29 грудня 2017 року № 646 «Про затвердження Регіонального плану розвитку
системи надання соціальних послуг для дітей і сімей з дітьми та реформування
закладів інституційного догляду у Київській області на 2017-2026 роки».

Кожна дитина - це особистість і не важливо скільки її років – 5, 10 чи 16, а
кожна особистість повинна зростати в люблячому середовищі, отримувати
допомогу та підтримку від рідних та близьких людей. Такою підтримкою є
сім’я. Саме тому, сьогодні, в нелегкий для країни час, Київською обласною
адміністрацією робиться все можливе щоб і кожна дитина, і кожна родина
почувалися захищеними, потрібними та були впевненими у своєму
майбутньому.

Наразі основною роллю держави, органів місцевого самоврядування,
благодійних та громадських організацій, державних установ, що працюють в
напряму захисту конституційних прав дітей, є формування суспільної думки
щодо важливості виховання та розвитку дитини у сім’ї, неприпустимості
розлучення дитини з батьками через особливості її розвитку, негативних
наслідків інституційного догляду та виховання для дитини та суспільства в
цілому, важливості ролі територіальної громади в забезпеченні найкращих
інтересів дітей.

Не повинні відходити на другий план і такі важливі питання як протидія
жорстокому поводженню над дітьми, торгівля людьми та гендерна
дискримінація.

Вкладаючи ресурси в дитинство, держава зміцнює майбутні продуктивні
сили, забезпечує сталість економічного і духовного поступу. Тому в суспільстві,
що зорієнтоване на високі загальнолюдські цінності, не можуть бути терпимі
прояви жорстокого поводження з дітьми, зневажання їхніх інтересів, оскільки
це має тяжкі соціальні наслідки: формуються соціально дезадаптовані,
малоосвічені особистості, а головне – насильство знову породжує ту ж саму
жорстокість.
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Важливим етапом побудови суспільства, в якому права та гідність людини
стоять на першому місці є протидія торгівлі людьми, а це означає вжиття
заходів щодо боротьби з вербуванням, перевезенням, передачею, продажем,
усиновленням (удочерінням) у комерційних цілях, використанням в
порнобізнесі, використанням у військових конфліктах, залученням до
злочинної діяльності, трансплантацією чи насильницьким донорством,
примусом до заняття проституцією, рабством і ситуацією, подібною до рабства,
примусовою працею, залученням в боргову кабалу, використанням шантажу,
погроз, насильства тощо.

Упровадження принципів рівних прав та можливостей жінок і чоловіків є
однією з важливих умов сталого соціально-економічного розвитку, позитивних
змін у суспільстві, реалізації прав людини та самореалізації особистості,
запорукою ефективного розв’язання наявних проблем, а також європейської
інтеграції України та виконання міжнародних зобов’язань згідно з основними
міжнародними договорами у сфері захисту прав людини.

Курс України на європейську інтеграцію вимагає перегляду пріоритетів
державної політики у сфері охорони дитинства та забезпечення державної
підтримки сімей, впровадження успішних підходів із світової практики захисту
прав дітей та сімей, які базуються на забезпеченні найкращих інтересів дитини,
спрямовуються на усесторонню та комплексну підтримку сім’ї, створення умов
для виховання та розвитку дітей у сім’ї або середовищі, максимально
наближеному до сімейного.

Від ставлення до дітей, розуміння їхніх проблем, інтересів та потреб, стану
охорони дитинства залежить не тільки доля кожної конкретної дитини, а й
розвиток суспільства в цілому.

Разом з тим, на сьогодні, не кожна дитина в Київській області має
можливість зростати в сприятливому сімейному оточенні. Бідність родин,
складні життєві обставини, недостатність на місцевому рівні послуг з
підтримки дітей та сімей з дітьми зумовлюють дитячу бездоглядність,
призводять до соціального сирітства.

В Україні та в Київській області зокрема, функціонує система
інституційного догляду та виховання дітей, якою передбачено заклади різних
типів, форм власності та підпорядкування, зокрема загальноосвітні школи-
інтернати; інтернати; навчально-реабілітаційні центри; будинки дитини; дитячі
будинки; дитячі будинки-інтернати; навчально-виховні комплекси, у складі
яких є групи, класи, відділення цілодобового перебування дітей; інші заклади
цілодобового та довготривалого (понад три місяці) перебування дітей, у яких
одночасно проживає більше ніж 15 дітей (далі — заклади інституційного
догляду та виховання дітей).

Відсутність належної фахової підтримки сімей з дітьми, які перебувають у
складних життєвих обставинах, повільні темпи розвитку інклюзивного
навчання призводять до того, що десятки тисяч дітей
щороку потрапляють до закладів інституційного догляду та виховання дітей.
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На місцевому рівні Київщини не вистачає кваліфікованих спеціалістів,
коштів для забезпечення надання послуг сім’ям з дітьми та розвитку
інклюзивного навчання.

Система інституційного догляду та виховання дітей в Київській області, як
і в усій Україні, є не лише затратною, а також неефективною та шкідливою як
для самої дитини, так і для її сім’ї та суспільства в цілому. Особливо
негативними є наслідки такого догляду та виховання для дітей віком до трьох
років, у яких найбільше спостерігається затримка фізичного та
психоемоційного розвитку. Більшість дітей перебувають у закладах тривалий
час — понад три, а іноді понад 10 років. Тривале перебування дитини поза
межами сім’ї призводить до руйнування її особистісних зв’язків з батьками.
Діти виростають непідготовленими до самостійного життя, не мають
необхідних соціальних умінь і навичок.

У той же час, зазначене питання нерозривно пов’язане з питанням
державної підтримки сім'ї, оскільки вчасне реагування на потреби сім'ї,
включаючи адміністративний вплив на батьків, формування навичок
відповідального батьківства у молоді є однією з передумов для запобігання
соціальному сирітству, забезпечення безпечного сімейного середовища для
дитини, дотримання державних гарантій і конституційних прав дітей. Не можна
оминати питання насильства в сім’ї, гендерної рівності, жорстокому
поводженню з дітьми та протидії торгівлі людьми.

Ці всі питання є тісно пов’язаними між собою, тому потребують
комплексного і всебічного вивчення, аналізу, виявлення шляхів подолання
негативних явищ дитини, сім’ї, а отже всього суспільства загалом.

Упровадження принципів рівних прав та можливостей жінок і чоловіків в
Україні, в тому числі в Київській області, є однією з важливих умов сталого
соціально-економічного розвитку, позитивних змін у суспільстві, реалізації
прав людини та самореалізації особистості, запорукою ефективного розв’язання
наявних проблем, а також європейської інтеграції України та виконання
міжнародних зобов’язань згідно з основними міжнародними договорами у
сфері захисту прав людини, у тому числі Цілей Сталого Розвитку до 2030 року,
затверджених Генеральною Асамблеєю ООН.

Стереотипні уявлення про стосунки батьків-дітей, де покарання
розглядається як природна складова виховання, призводять до того, що про
факти насильства дуже рідко повідомляють правоохоронні чи інші органи.

Умисні дії фізичного, сексуального, психологічного чи економічного
спрямування одного члена сім'ї щодо іншого члена сім'ї, якщо ці дії порушують
конституційні права і свободи члена сім'ї як людини та громадянина і наносять
йому моральну шкоду, шкоду його фізичному чи психічному здоров'ю.

Насильство – це реальна дія або погроза навмисного фізичного,
сексуального, психологічного або економічного впливу, змушення з боку однієї
особи по відношенню до іншої, з метою контролю, залякування, навіювання
почуття страху. Може проявлятися в словесних образах, фізичних нападах,
побоях, погрожуваннях тощо.

На сьогодні проблема боротьби з торгівлею людьми (особливо жінками)
стала надзвичайно актуальною для нашої держави і Київської області зокрема.
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Негативний вплив від торгівлі людьми полягає ще й у поширенні
венеричних захворювань, СНІДу, формуванні моральної деградації та
відчуженості особистості, втрати родинних зв’язків, зруйнуванні суспільної
моралі, небезпечному «звиканні» громадської свідомості до негативного явища,
поширенні депресивних синдромів та суіцидальних тенденцій, зростанні
агресивності та жорстокості. Торгівля жінками сприяє знищенню генофонду
нації, оскільки злочинними угрупованнями втягуються у проституцію лише
фізично здорові та найпривабливіші дівчата.

Що стосується аналітичних даних та вирішення першочергових
проблемних питань завдяки реалізації Програми констатуємо наступне.

Розвиток сімейних форм виховання та усиновлення дітей
У Київській області зберігається стійка тенденція влаштування дітей-сиріт

та дітей, позбавлених батьківського піклування, в сімейні форми виховання. В
дитячі будинки сімейного типу (ДБСТ), прийомні сім`ї (ПС), сім`ї опікунів та
піклувальників за період 2017 року було влаштовано 90,5 відсотків за 2016 рік
90,7 відсотків дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського пілування. В сім`ї
усиновлювачів протягом 2017 року було влаштовано 118 статусних дітей, у
2016 – 137.

У 2017 році функціонує 66 ДБСТ та 108 ПС, в яких перебуває 660 дітей,
2016 рік - 69 ДБСТ та 108 ПС в яких перебувало 675 дітей

Реалізація програми «Щаслива родина – успішна країна» передбачає
розширення мережі ПС та ДБСТ та збільшить ріст показника влаштування в
сімейні форми виховання, що становитиме приблизно 95,0%, влаштування
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в сімейні форми
виховання.

Захист житлових та майнових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування

Захист житлових та майнових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, перебуває на особливому контролі служб у справах
дітей та сім`ї райдержадміністрацій та міськвиконкомів (міст обласного
значення) Київської області, які ведуть свій реєстр щодо потреб дітей у
вирішенні житлових та майнових прав дітей.

Протягом 2016 року на квартирному обліку перебувало 222 особи, з числа
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, отримали жило 15
осіб (5 дітей та 10 осіб, з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування).

За 2017 рік перебуває на квартирному обліку 239 осіб, з числа дітей-сиріт
та дітей, позбавлених батьківського піклування, поставлено на квартирний
облік 17, отримали житло – 2 особи.

Реалізація Програми надасть можливість службі у справах дітей та сім`ї
Київської обласної державної адміністрації підвищити рівень контролю у
забезпеченні та наданні житла дітям-сиротам та дітям, позбавленим
батьківського піклування, а також особам з їх числа, покращить координацію
діяльності відділів та служб районних державних адміністрацій та
міськвиконкомів (міст обласного значення) щодо забезпечення прав дітей на
отримання житла соціального призначення.
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Функціонування закладів соціального захисту населення
У Київській області функціонує 7 центрів соціально-психологічної

реабілітації дітей (далі – Центри) з них 6 обласних центрів соціально-
психологічної реабілітації дітей: «Отчий Дім», «Оберіг», «Узин», «Переяслав»,
«Сезенків», центр соціально-психологічної реабілітації дітей с. Копилів та 1
центр соціально-психологічної реабілітації дітей «Злагода» Білоцерківської
міської ради, планова ємність яких становить 355 місць.

Протягом 2016 до центрів соціально-психологічної реабілітації дітей було
влаштовано 391 дитину та вибуло 373 дітей.

Протягом 2017 до центрів соціально-психологічної реабілітації дітей було
влаштовано 458 дітей та вибуло 428 дітей.

До біологічних родин було повернуто 82,7 відсотків дітей.
Реалізація Програми надасть можливість оперативно реагувати на ситуації,

які є небезпечними для життя та здоров`я дітей, в результаті скоординованої
діяльності відповідних служб та відділів райдержадміністрацій,
міськвиконкомів (міст обласного значення) з службою у справах дітей та сім`ї
Київської обласної державної адміністрації.

Профілактика злочинності негативних проявів серед дітей,
запобігання безпритульності та бездоглядності

У Київській області спостерігається тенденція зменшення на 34 % рівня
скоєних правопорушень неповнолітніми, в порівнянні з минулим роком.

Службами у справах дітей та сім`ї спільно з відділами ювенальної
превенції Національної поліції райдержадміністрацій, міськвиконкомів (міст
обласного значення) проводиться роз’яснювальна, профілактичної робота, а
також виїзди та рейди в громадські місця, розважальні заклади та сім`ї, які
перебувають в складних життєвих обставинах. Так протягом 2016 року було
проведено 1127 рейдів, обстежено 2584 сімей, вилучено 243 дитини, за період
2017 року було проведено 848 рейдів, обстежено 2088 сімей вилучено 215
дітей.

Для розширеного пошуку дітей, які перебувають у складних життєвих
обставинах та потребують соціально-правового захисту чи матеріальної
допомоги, необхідно реалізувати пункти обласної комплексної програми.

Підтримки сімей області
Основними завданнями підтримки багатодітних сімей є: збереження

традиційних сімейних цінностей, посилення мотивації до реєстрації шлюбів,
свідомого народження і виховання дітей, а також підвищення соціального
захисту сімей, які опинились у складних життєвих обставинах. Аналізуючи
виконання сім'єю своєї комунікативної функції, зокрема, спілкування у сім'ї,
між подружжям, з батьками, слід зазначити, що найбільшою цінністю у
сім'ї є сприятливий сімейний мікроклімат та можливість емоційного
розвантаження у сім'ї.
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Серед проблем у сімейних відносинах у першу чергу слід звернути увагу
на такі аспекти:

• низька культура внутрішньосімейного спілкування;
• невміння вирішувати сімейні проблеми і конфлікти;
• незнання психології протилежної статі та низька культура сексуальних

відносин;
• незадоволення власних проблем у сім'ї;
• першочерговість особистісних взаємостосунків над господарчими та

виховання дітей;
• недостатня педагогічна освіта і культура батьків, непідготовленість їх до

виховання дітей, застосування неадекватних засобів впливу;
• недостатній зв'язок з батьківською сім'єю, втрата сімейних традицій,

таких понять, як честь сім'ї, родинні зв'язки, традиції моралі, господарчі,
професійні, бажання повністю відокремитись від батьківської сім'ї.

Зважаючи на викладене, зростає необхідність у проведенні освітньо-
виховних, культмасових, інформаційних, науково методичних заходів,
спрямованих на підвищення сімейних цінностей та свідомого ставлення до
відповідального батьківства.

Окрім того, Законом України «Про охорону дитинства» (ст.13)
передбачений ряд пільг. Батькам і дітям з багатодітних сімей видаються
посвідчення, які надають пільги з 50-відсоткових знижок плати за користування
житлом, комунальними послугами, знижки вартості палива. Дітям встановлені
пільги на безоплатне одержання ліків, безоплатний проїзд усіма видами
міського пасажирського, залізничного, водного транспорту та автобусами
приміських і міжміських маршрутів, а також безоплатне одержання послуг з
оздоровлення та відпочинку та інші.

У Київській області станом на 31.12.2017 обліковується 12 950 родин, у
яких виховується 42 901 дитина. З них 2 157 сімей потребують поліпшення
житлових умов. У порівнянні з 2016 роком кількість родин, яким необхідно
покращити житлові умови, зросла на 15 відсотків.

Із зазначеної кількості дітей з багатодітних сімей лише 2 163 дитини
отримують безоплатні ліки за рецептами лікарів, оскільки переважна кількість
аптек перебуває не в комунальній, а приватній власності.

Відсутність комунальних автотранспортних підприємств унеможливлює
безоплатний проїзд дітей з багатодітних сімей у пасажирському транспорті
(окрім залізничного).

Протягом 2017 року почесне звання України «Мати-героїня» присвоєно
34 багатодітним матерям Київської області, які народили та виховали до
восьмирічного віку п'ятьох і більше дітей. У 2016 році почесне звання України
«Мати-героїня» присвоєно 68 жінкам. У порівняні з 2016 роком ця кількість
зменшилась на 50 відсотків.

Беручи до уваги вищевикладене, пріоритетним напрямом Програми має
стати спрямованість на створення оптимальних умов для кожної сім'ї щодо
можливостей реалізації економічної, соціальної і демографічної функцій.
Для подолання негативної тенденції зменшення чисельності населення.

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%96_%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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Особливе місце у реалізації програми має бути відведено молодим
багатодітним сім'ям. Типовими проблемами для яких є відсутність власного
житла, зниження життєвого рівня і доходів сім'ї, зростання безробіття,
збільшення частки витрат на одного члена сім'ї. Можливість реалізації
репродуктивної і виховної функції сімей залежить від рівня їх матеріального
становища і забезпечення власним житлом.

Забезпечення безпечного та змістовного оздоровлення і відпочинку
дітей

Протягом 2013-2015 років були внесені зміни до п.п. 1.52 пункту 1,
розділу 9 Обласної комплексної програми підтримки сім’ї та забезпечення прав
дітей «Назустріч дітям» до 2017 року. Завдяки внесеним змінам за кошти
обласного бюджету було реалізовано право 13 634 дітей, які потребують
особливої соціальної уваги та підтримки, на оздоровлення та відпочинок в
закладах оздоровлення та відпочинку Київської області та за її межами.

Протягом 2017 року за кошти обласного бюджету закуплено 3074
путівки, що на 46% менше ніж в 2016 році - 5169 путівок.

Протягом 2013-2017 років було охоплено оздоровленням та відпочинком
лише 5 відсотків дітей від загальної кількості дитячого населення від 7 до 17
років за кошти обласного бюджету.

Реалізація нової Програми на 2018-2022 роки надасть можливість
охопити оздоровчими та відпочинковими послугами 16 414 дітей, які
потребують особливої соціальної уваги та підтримки, що становитиме 9
відсотків від загальної кількості дитячого населення від 7 до 17 років, тобто за
кошти обласного бюджету буде закуплено на 20 відсотків більше путівок ніж у
2013-2017 роках.

Побудова цілісної системи попередження та протидії торгівлі людьми
У 2016 році в Київській області встановлено 5 статусів особам, які

постраждали від торгівлі людьми, з них – одній малолітній особі. Протягом
2017 року встановлено 4 статуси особам які постраждали від торгівлі людьми,
та розпочато роботу з підготовки двох пакетів документів, для подання до
Міністерства соціальної політики України для встановлення статусу двом
малолітнім дітям. Для покращення роботи з виявлення та ідентифікації осіб, які
стали жертвами торгівлі людьми, необхідно налагодити тісну співпрацю з
громадськими з організаціями, в тому числі з міжнародними для налагодження
цілісної системи надання послуг особам, які постраждали від торгівлі людьми.

Важливим аспектом роботи з питань протидії торгівлі людьми є
проведення широкомасштабних інформаційних кампаній на території Київської
області із залученням державних та недержавних підприємств, установ та
організацій, в тому числі і громадських. Проведення інформаційних кампаній є
важливою ланкою в роботі з даного напряму, за рахунок збільшення кількості
поінформованості населення посилить роботу з виявлення та ідентифікації осіб,
які постраждали від торгівлі людьми.
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Існує потреба в проведенні навчань для фахівців, відповідальних за
встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми, для
покращення роботи із встановлення статусу постраждалим особам, якісного
надання соціальних послуг та різних видів допомоги, які необхідні
постраждалим особам.

Прийняття Програми надасть змогу налагодити співпрацю між
суб’єктами Національного механізму взаємодії, які працюють у сфері протидії
торгівлі людьми, покращити підготовку фахівців, а також провести
широкомасштабні інформаційні кампанії на території області.

Запобігання та протидія насильству і жорстокому поводженню з дітьми
Протягом 2017 року до органів і установ, на які покладено функції

здійснення заходів з попередження насильства в сім'ї надійшло 3607 звернення;
за 2016 рік надійшло 3289 звернення, тобто кількість звернень збільшилася на
9,7 відсотків. Кількість здійснених заходів з приводу захисту прав дитини від
насильства в сім’ї у 2017 році – 521, у 2016 році таких заходів проведено 298
кількість проведених заходів збільшилась на 80,3 відсотків. На корекційні
програми направлено 202 особи, пройшли корекційні програми протягом
поточного року 50 осіб тобто тільки 24,8 відсотків пройшли корекційні
програми. Так у 2016 році на корекційні програми направлено 187 осіб,
пройшли корекційні програми протягом поточного року 98 осіб, що становить
52,4 відсотків.

За 2017 рік від різних видів насильства постраждала 41 дитина, у 2016
році – 31 дитина стала жертвою насильства, тобто на 32,3 відсотків збільшилась
кількість дітей, які постраждали від жорстокого поводження.

Враховуючи зазначене, можна говорити про те, що за останній рік
кількість звернень щодо насильства збільшилася, спостерігається також
тенденція до збільшення кількості проведених заходів щодо попередження
насильства, але зменшення кількості осіб, які пройшли корекційні програми.
Причиною даних змін є недостатність поінформованості населення щодо
проблематики насильства в сім'ї, шляхи їх подолання, установ в яких надається
допомога жертвам насильства та про види допомоги, яку може отримати особа,
яка постраждала від насильства. Існує необхідність в підвищенні якості роботи,
яка проводиться з самими кривдниками для унеможливлевання повторних
проявів насильницьких дій до членів сім'ї, жорстокого поводження щодо дітей.
Прийняття Програми дасть змогу посилити поінформованість населення щодо
проблематики насильства в сім'ї та шляхи надання допомоги жертвам
насильства та покращить якість надання соціальних послуг особам, які
постраждали від насильства, дасть змогу створити цілісну та змістовну систему
допомоги постраждалим, а також підвищить рівень проведення корекційної
роботи з кривдниками.
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Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків
За останні роки політика гендерної рівності в суспільстві стала одним із

пріоритетних напрямів діяльності України. Питання гендерної нерівності на
сучасному етапі розвитку суспільства займають за актуальністю далеко не
останнє місце. Незважаючи на очевидний прогрес, гендерна дискримінація як і
раніше охоплює багато сфер суспільства. Проте робота, яка проводиться у
даному напряму не є достатньо ефективною та потребує значного покращення
та удосконалення.

Проект Програми на 2018-2022 роки має на меті досягнення значного
прогресу у сфері гендерної рівності, так як концепція і практичне застосування
гендерної рівності є центральними поняттями сталого розвитку суспільства.
Ціллю програми є якісні зміни в досягненні рівності між жінками та
чоловіками, подолання будь-яких проявів дискримінації.

Заходи Програми спрямовані на значне підвищення показників, які
стосуються виховання і пропаганди серед населення області культури гендерної
рівності,забезпечення рівної участі жінок і чоловіків у прийнятті суспільно
важливих рішень, гендерної дискримінації на ринку праці.

III. Визначення мети Програми

Головною метою Програми є всебічна та комплексна підтримка сім'ї,
попередження насильства в сім’ї, забезпечення конституційних прав і законних
інтересів дітей, оздоровлення та відпочинок дітей, протидія торгівлі людьми,
забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків, сприяння
демографічному розвитку.

Пріоритетними напрямами в реалізації мети Програми визначено:
* розвиток сімейних форм виховання та усиновлення дітей;
* захист житлових та майнових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування;
* забезпечення безпечного та змістовного оздоровлення і відпочинку дітей;
*функціонування закладів соціального захисту дітей;
* профілактика злочинності, негативних проявів серед дітей, запобігання
безпритульності та бродяжництва;
* підтримка багатодітних сімей та матерів-героїнь;
* попередження насильства в сім’ї;
* протидія торгівлі людьми;
* гендерна політика;
* консолідація зусиль благодійних, громадських, релігійних організацій (в тому
числі і міжнародних), органів місцевого самоврядування та координація їх
діяльності щодо якості та спектру надання соціальних послуг дітям-сиротам,
дітям позбавленим батьківського піклування та сім’ям, які потребують
особливої соціальної уваги та підтримки.
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Шляхи реалізації мети програми:
 впровадження успішних підходів із світової практики захисту прав дітей,

які базуються на забезпеченні прав і найкращих інтересів дитини,
спрямовуються на підтримку сім’ї, створення умов для виховання та розвитку
дітей у сім’ї або середовищі, максимально наближеному до сімейного;

 впровадження механізму прийняття рішень у найкращих інтересах
дитини всіма суб’єктами забезпечення та захисту її прав, а також залучення
дітей до прийняття рішень з питань, що стосуються їх життя;

 зміна системи інституційного догляду та виховання дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування;

 запобігання торгівлі людьми, підвищення ефективності виявлення осіб,
які вчиняють такі злочини або сприяють їх вчиненню, а також захист прав осіб,
постраждалих від торгівлі людьми, особливо дітей, та надання їм відповідної
допомоги;

 удосконалення механізму забезпечення рівних прав та можливостей
жінок і чоловіків у всіх сферах життя суспільства та впровадження
європейських стандартів рівності;

 використання програмно-цільового методу при здійсненні заходів із
запобігання та протидії домашньому насильству, шляхом забезпечення
комплексної державної політики у сфері запобігання та протидії домашньому
насильству; підвищення рівня обізнаності населення про явище домашнього
насильства, його прояви та наслідки; формування у суспільстві негативного
ставлення до насильницьких моделей поведінки та нетерпимості до фактів
домашнього насильства; забезпечення належного захисту та допомоги
постраждалим від домашнього насильства, з урахуванням віку, статі та стану
здоров’я; посилення відповідальності осіб, які вчиняють домашнє насильство та
осіб, до компетенції яких належить реалізація державної політики за даним
напрямом; впровадження міжнародних стандартів боротьби з домашнім
насильством.

IV. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, обсягів та
джерел фінансування; строки та етапи виконання Програми

Шляхи та засоби розв’язання проблеми:
 розроблення та впровадження регіональних планів реформування

системи інституційного догляду та виховання дітей;
 виявлення сімей з дітьми, які перебувають на ранніх етапах вразливості,

підтримки біологічної сім’ї дитини;
 розвиток мережі та забезпечення надання освітніх, медичних, соціальних,

реабілітаційних послуг (зокрема раннього втручання, інклюзивного навчання)
на рівні територіальної громади з урахуванням її фінансових можливостей і
потреб мешканців;
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 забезпечення послугами альтернативного догляду за дітьми віком до
трьох років з метою припинення практики направлення таких дітей до закладів
інституційного догляду та виховання дітей;

 вжиття заходів до припинення влаштування дітей до закладів
інституційного догляду та виховання дітей з причин бідності або перебування
сім’ї у складних життєвих обставинах;

 запровадження механізму врахування інтересів та індивідуальних потреб
кожної дитини під час визначення форми її влаштування;

 забезпечення необхідними послугами підготовки до самостійного життя
дітей, які виховуються в системі альтернативного догляду за дітьми;

 залучення дітей до прийняття рішень, що стосуються їх життя та
майбутнього;

 здійснення комплексної державної політики у сфері запобігання та
протидії домашньому насильству;

 підвищення рівня обізнаності населення про явище домашнього
насильства, його прояви та наслідки;

 формування у суспільстві негативного ставлення до насильницьких
моделей поведінки та нетерпимості до фактів домашнього насильства;

 забезпечення належного захисту та допомоги постраждалим від
домашнього насильства, з урахуванням віку, статі та стану здоров’я;

 посилення відповідальності осіб, які вчиняють домашнє насильство та
осіб, до компетенції яких належить реалізація державної політики за даним
напрямом;

 впровадження міжнародних стандартів боротьби з домашнім насильством;
 удосконалення нормативно-правової бази з питань забезпечення рівних

прав та можливостей жінок і чоловіків в усіх сферах життєдіяльності
суспільства;

 урахування гендерного компонента у програмах економічного і
соціального розвитку з урахуванням актуальних потреб галузей і регіонів;

 удосконалення механізму проведення гендерно-правової експертизи;
 розширення переліку статистичних показників за ознакою статі з

розбивкою за іншими основними ознаками (вік, місце проживання, інвалідність,
соціально-економічний статус тощо);

 зменшення гендерного дисбалансу у сфері державної служби та
управління людськими ресурсами;

 розроблення та внесення до програм курсів підвищення кваліфікації
державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування питань
забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;

 удосконалення механізму реалізації права на захист від дискримінації за
ознакою статі та дискримінації більш як за однією ознакою, однією з яких є
ознака статі, розгляду випадків такої дискримінації та вжиття відповідних
заходів за результатами їх розгляду;
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 залучення до виконання Програми міжнародних організацій та
громадських об’єднань, діяльність яких спрямовується на забезпечення рівних
прав та можливостей жінок і чоловіків у суспільстві;

 підвищення рівня обізнаності суспільства щодо форм та проявів
домашнього насильства, його причин та наслідків, формування нетерпимого
ставлення до насильницької моделі сімейних відносин;

 створення Єдиного державного реєстру випадків домашнього насильства;
 розширення кола суб’єктів, на які покладається здійснення заходів із

запобігання та протидії домашньому насильству (органи місцевого
самоврядування, центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, установи
та заклади системи освіти, охорони здоров’я, а також установи та заклади,
діяльність яких, відповідно до установчих документів, спрямована на
запобігання та протидію домашньому насильству);

 забезпечення ефективної взаємодії усіх суб’єктів, які здійснюють заходи
щодо запобігання та протидії домашньому насильству;

 впровадження нових, дієвих механізмів захисту особи, яка постраждала
від домашнього насильства (терміновий заборонний припис щодо особи, яка
вчинила домашнє насильство, та обмежувальний припис щодо особи, яка
вчинила домашнє насильство; надання допомоги особам, які постраждали від
домашнього насильства, з урахуванням віку, статі та стану здоров’я таких осіб);

 здійснення ефективної координації діяльності щодо запобігання та
протидії домашньому насильству, що реалізуються суб’єктами, які здійснюють
заходи щодо запобігання та протидії домашньому насильству;

 здійснення контролю за належністю розслідування фактів домашнього
насильства, застосування до осіб, які вчинили домашнє насильство,
спеціальних заходів із протидії домашньому насильству, притягнення їх до
передбаченої законом відповідальності;

 створення національних, регіональних та місцевих (на рівні
територіальних громад) координаційних органів та постійно діючих робочих
груп, відповідальних за впровадження, системний моніторинг та оцінку
ефективності заходів, спрямованих на запобігання та протидію усім видам
насильства, та їх вплив на різні соціальні групи з урахуванням ґендерних
особливостей;

 розроблення та затвердження навчальних програм для соціальних
працівників та інших спеціалістів, які надають соціальні послуги постраждалим
від домашнього насильства, з урахуванням стандартів щодо надання необхідної
допомоги зазначеній категорії осіб;

 включення до програм первинної професійної підготовки та підвищення
кваліфікації вчителів, медичного персоналу, соціальних працівників, суддів,
прокурорів і співробітників органів внутрішніх справ, навчальний курс щодо
запобігання та протидії домашньому насильству;
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 здійснення аналізу щодо потреб територіальних громад у створенні
установ (закладів) для допомоги особам, які постраждали від домашнього
насильства та забезпечення їх створення;

 посилення відповідальності посадових осіб, до компетенції яких
належить здійснення заходів щодо запобігання та протидії домашньому
насильству, за неналежне виконання своїх службових обов’язків;

 удосконалення процедури взаємодії правоохоронних органів з іншими
державними органами влади в частині протидії торгівлі людьми;

 продовження виконання роботи з удосконалення національного
законодавства з інших питань у сфері протидії торгівлі людьми;

 забезпечення розроблення та затвердження критеріїв ідентифікації осіб,
які постраждали від торгівлі людьми;

 проведення профілактичної роботи, спрямованої на попередження
протидії торгівлі людьми, особливо серед внутрішньо переміщених осіб;

 подальшого проведення інформаційно-освітніх заходів щодо
інформування населення про запобігання ризикам потрапляння у ситуації
торгівлі людьми та про можливості отримання комплексної допомоги від
суб’єктів взаємодії, які проводять заходи у сфері протидії торгівлі людьми;

 посилення координації роботи з виявлення та ідентифікації осіб, які
постраждали від торгівлі людьми, на всіх рівнях із чітким визначенням
повноважень координаційних рад з питань протидії торгівлі людьми та
проведенням на обласному та районному рівні мультидисциплінарних навчань
з питань надання допомоги таким особам;

 забезпечення систематичної підготовки фахівців у сфері протидії торгівлі
людьми;

 урахування нових викликів торгівлі людьми, що виникли внаслідок
збройного конфлікту на сході України;

 забезпечення належного застосування правових норм, які регламентують
кримінально-правову протидію торгівлі людьми.

Фінансове забезпечення Програми

Головний розпорядник коштів – служба у справах дітей та сім'ї Київської
обласної державної адміністрації. Програма реалізується в межах загального
обсягу видатків, виділених в обласному бюджеті на відповідні роки, а також за
рахунок залучення позабюджетних коштів інвесторів, меценатів, громадських
фондів. У разі необхідності після прийняття бюджету (обласного, місцевих) на
відповідний рік до додатка Програми вносяться зміни щодо обсягів
фінансування з урахуванням прийнятого на цей рік бюджету.
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Ресурсне забезпечення Програми

Обсяг коштів,
які

пропонується
залучити на
виконання
Програми

І етап ІІ етап

Усього
витрат на
виконан-

ня
Програми

2018 рік 2019 рік 2020 рік 2021 рік 2022 рік

Обсяг
ресурсів,
усього, у тому
числі:
Обласний
бюджет

39022,5 41812,2 49116,7 57532,9 67314,6 254798,9

39022,5 41812,2 49116,7 57532,9 67314,6 254798,9

Державний
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Районні, міські
(міст
обласного
значення)
бюджети

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджети сіл,
селищ, міст
районного
підпорядкуван
ня

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Кошти не
бюджетних
джерел

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Показники продукту Програми

№
з/п Назва показника

Оди
ни-
ця
ви-
міру

Вихідні
дані на
початок
дії програ-

ми

І етап ІІ етап
Всього

витрат на
вико-
нання
програ-
ми

тис. грн.

2018 рік 2019 рік 2020 рік 2021 рік 2022 рік

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
І Показники продукту програми
1. Кількість дітей, які

забезпечені
послугами
оздоровлення та
відпочинку

Осіб 2478 2709 2942 3545 4166 4824 219405,00

2. Кількість
проведених заходів
(семінарів, круглих
столів, нарад,
брифінгів, свят,
освітньо-виховних,
культмасових,
інформаційних та
інших заходів для
сімей з дітьми та
дітей)

Од. 38 93 419 455 458 478

25525,23. Кількість учасників,
охоплених заходами
(семінарів, круглих
столів, нарад,
брифінгів, свят,
освітньо-виховних,
культмасових,
інформаційних та
інших заходів для
сімей з дітьми та
дітей)

Осіб 3750 14955 15771 17475 19422 22406

4. Кількість наданих
послуг (послуги
юристів в правових
консультаційних
пунктах)

Од. 0 38 38 38 38 38 0,00

5. Кількість про-
ведених закупівель
(закупівля пред-
метів, обладнання
для сімей в яких
народилася трійня,
інформаційної
продукції з протидії
торгівлі людьми та
попередження
насильства в сім’ї)

Од. 0 4 47 48 49 50 2075,00
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6. Кількість закладів,

які будуть надавати
допомогу жінкам та
дітям, які
постраждали від
насильства

Од. 1 1 1 1 1 1 7793,7

ІІ Показники ефективності програми
1. Середня вартість

однієї путівки грн. 8466,1 12159,47 12095,51 11887,17 11961,11 12211,86

2. Середня вартість
проведеного заходу грн. 70878,9 47741,94 1489,26 10978,02 12150,66 12824,69

3. Середні затрати на
одного учасника
заходу

грн. 718,24 296,89 278,68 285,84 286,53 273,60

4. Середня вартість
однієї наданої
послуги

грн. 0 0 0 0 0 0

5. Середня вартість
однієї закупівлі грн. 0 75000,00 8085,11 8750,00 9591,84 10100,00

6. Середня вартість
утримання одного
закладу, який буде
надавати допомогу
жінкам та дітям (в
т.ч. які
постраждали від
насильства)

тис.г
рн. 845,3 1342,5 1452,2 1561,7 1667,9 1769,6

ІІІ Показники якості програми
1. Динаміка кількості

дітей, яким надано
послуги
оздоровлення та
відпочинку,
порівняно з
попереднім роком

% 100 9,3 8,6 20,5 17,5 15,8 219405

2. Динаміка кількості
проведених заходів,
порівняно з
попереднім роком

% 100 144,74 404,82 8,6 0,7 4,3

25525,23. Динаміка кількості
учасників заходів,
порівняно з
попереднім роком

% 100 298,8 5,46 10,8 11,1 15,4

4. Динаміка кількості
наданих послуг,
порівняно з
попереднім роком

% 0 100 100 100 100 100 0,00

5. Динаміка кількості
закупівель,
порівняно з
попереднім роком

% 0 100 1075 2,1 2,1 2 2075,00
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V. Перелік завдань (напрямів) і заходів програми та результативні показники

№
з/п

Назва
напрямку
діяльності
(пріоритет

ні
завдання)

Перелік заходів програми Термін
викона
ння

Виконавці Джерела
фінансув
ання

Орієнтовні обсяги
фінансування
(вартість),

тис.грн., в тому
числі:

Очікуваний
результат

рік Сума,
тис. грн.

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Підтримка

сімей та
популяри-

зація
сімейних
цінностей

1.1. З метою забезпечення
оптимального функціонування
цілісної системи з соціальної
підтримки сімей та сприяння
створенню умов для повної реалізації
сім`ями свого потенціалу, проводити
засідання за круглим столом,
брифінги, семінари, спрямовані на
збереження та популяризацію
національних культурних сімейних
традицій і цінностей, підвищення
престижу сім`ї, в тому числі
багатодітних сімей, сімей учасників
АТО, внутрішньо переміщених, сімей
героїв Небесної Сотні.

2018 -
2022
роки

Служба у справах дітей
та сім'ї
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
міськвиконкоми (міст
обласного значення),
об’єднані територіальні
громади (Далі – ОТГ)

Обласний
бюджет

2018 100,0 Забезпечення
узгодженої
діяльності органів
виконавчої влади
та органів місце-
вого самовряду-
вання з метою
підвищення рівня
по пуляризації
національних
культурних сі-
мейних традицій і
цінностей та
підвищення
престижу сім`ї

2019 90,0
2020 100,0
2021 110,0
2022 120,0

1.2. Забезпечити проведення
інформаційних заходів щодо
сімейних цінностей та свідомого
ставлення батьків до виконання своїх
обов'язків.

2018 -
2022
роки

Служба у справах дітей
та сім'ї
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
міськвиконкоми (міст
обласного значення)

Обласний
бюджет

2018 30,0 Підвищення рівня
поінформованості
до 20 відсотків
населення щодо
повноцінного фун-
кціонування сім`ї,
яка здатна реалізу-
вати свій соціаль-
ний потенціал та
відтворювальні
функцію, забезпе-
чити не лише
власне виживання,
а й розвиток

2019 30,0
2020 40,0
2021 40,0
2022 40,0
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1 2 3 4 5 6 7 8
1. 1.3. Забезпечити у місцях

компактного проживання осіб, які
належать до ромської національної
меншини та інших меншин, шляхом
здійснення профілактичної роботи,
спрямованої на запобігання
бездоглядності, безпритульності
дітей, недопущення їх втягнення у
злочинну та іншу протиправну
діяльність, запобіганню насильства в
сім'ї, наркоманії, тютюнопаління та
алкоголізму

2018 -
2022
роки

Служба у справах дітей
та сім'ї
облдержадміністрації,
Головне управління
Національної поліції
України в Київській
області (за згодою),
Київський обласний
центр соціальних
служб для сім'ї, дітей
та молоді,
райдержадміністрації,
міськвиконкоми (міст
обласного значення)

Обласний
бюджет

2018 60,0 На 20 відсотків
зменшити рівень
бездоглядності,
безпритульності
дітей у районах та
містах області

2019 60,0
2020 65,0
2021 65,0
2022 70,0

1.4. З метою розв’язання проблем
функціонування сім`ї та підвищення
правової культури сімей, підтримки
національних сімейних традицій,
формування відповідального
батьківства та материнства, а також
популяризації позитивного досвіду
сімейних форм виховання дітей-сиріт
та дітей, позбавлених батьківського
піклування, проводити в області
освітньо-виховні, культмасові,
інформаційні, науково-методичні
заходи з нагоди:
Міжнародного жіночого дня;
Всесвітнього дня батька;
Дня сім’ї;
Дня родини;
Дня матері;
Дня розвитку сімейних форм
виховання для дітей-сиріт.

2018 -
2022
роки

Служба у справах дітей
та сім'ї
облдержадміністрації,
Київський обласний
центр опіки дитини,
обласні центри
соціально-
психологічної
реабілітації дітей,
райдержадміністрації,
міськвиконкоми (міст
обласного значення)

Обласний
бюджет

2018 800,0 Забезпечити 30
відсотків
населення
вказаними
заходами для
удосконалення
сфери та
доступності
культурних послуг
з метою створення
умов для повної
реалізації сім`ями
свого потенціалу

2019 870,0
2020 940,0
2021 1010,0
2022 1080,0
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2. 1.5. Забезпечувати ведення єдиної

бази даних багатодітних сімей.
2018 -
2022
роки

Служба у справах дітей
та сім'ї
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
міськвиконкоми (міст
обласного значення)

Вкладень
коштів не
потребує

На 50 відсотків
покращити
ведення єдиної
бази даних
багатодітних
сімей.

1.6. Вживати заходів для покращення
соціально-побутових умов сімей в
складних життєвих обставинах
(СЖО) в яких народилася трійня.

2018 -
2022
роки

Служба у справах дітей
та сім'ї
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
міськвиконкоми (міст
обласного значення)

Обласний
бюджет

2018 300,0 Покращення
соціально-
побутових умов
для 3-5 сімей в
складних життєвих
обставинах (Далі –
СЖО), в яких
народилася трійня

2019 320,0
2020 350,0
2021 380,0
2022 400,0

1.7. Забезпечити проведення
щорічного моніторингу щодо видачі
посвідчень батькам та дітям з
багатодітних сімей.

2018 -
2022
роки

Служба у справах дітей
та сім'ї
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
міськвиконкоми (міст
обласного значення)

Вкладень
коштів не
потребує

Підвищити до 70
відсотків
ефективність
проведення
щорічного
моніторингу щодо
видачі посвідчень
батькам та дітям з
багатодітних сімей
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3. 1.8. Забезпечити створення та

функціонування правових
консультаційних пунктів (в тому
числі і мобільних), громадських
приймалень при службах у справах
дітей та сім'ї для надання
консультацій з питань чинного
законодавства у сфері захисту
конституційних прав та законних
інтересів дітей, підтримки сім'ї,
протидії торгівлі людьми,
попередження насильства в сім'ї,
забезпечення рівних прав і
можливостей жінок та чоловіків.

2018 -
2022
роки

Райдержадміністрації,
міськвиконкоми (міст
обласного значення),
служба у справах
дітей та сім'ї
облдержадміністрації

Вкладень
коштів не
потребує

Забезпечити 100
відсоткове
виконання вимог
законодавства в
частині
відповідальності
батьків за
утримання,
виховання та
розвиток дітей, їх
життя та здоров’я,
посилення, а також
протидії торгівлі
людьми,
попередження
насильства в сім'ї,
забезпечення
рівних прав і
можливостей жінок
та чоловіків

1.9. Забезпечити раннє виявлення,
облік та охоплення соціальними
послугами сімей з дітьми (зокрема
ромських сімей), які перебувають у
складних життєвих обставинах.

2018 -
2022
роки

Райдержадміністрації,
міськвиконкоми (міст
обласного значення),
Київський обласний
центр соціальних
служб для сім’ї, дітей
та молоді, служба у
справах дітей та сім'ї
облдержадміністрації.

Вкладень
коштів не
потребує

Покращити раннє
виявлення, облік та
охоплення
соціальними
послугами сімей з
дітьми (зокрема
ромських сімей),
які перебувають у
складних життєвих
обставинах.
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1. 1.10. Забезпечити діяльність у

районних та міських центрах
соціальних служб для сім'ї, дітей та
спеціалістів із соціальної роботи для
виявлення, оцінки потреб, надання
соціальних послуг та здійснення
соціального супроводу сімей з
дітьми, які опинились у складних
життєвих обставинах.

2018 -
2022
роки

Райдержадміністрації,
міськвиконкоми (міст
обласного значення),
Київський обласний
центр соціальних
служб для сім’ї, дітей
та молоді,
служба у справах
дітей та сім'ї
облдержадміністрації.

Вкладень
коштів не
потребує

Покращити
діяльність 37
районних та
міських центрів
соціальних служб
для сім'ї, дітей та
молоді, що у свою
чергу зменшить до
60 відсотків
вилучень.

1.11. Забезпечити надання необхідної
допомоги сім’ям Київської області,
які опинились у складних життєвих
обставинах.

2018 -
2022
роки

Служба у справах
дітей та сім'ї
облдержадміністрації.

Вкладень
коштів не
потребує

Шляхом надання
адресної
матеріальної та
інших видів
соціальної
допомоги 450
сім’ям Київської
області, які
опинились у
складних життєвих
обставинах
зменшити до 20
відсотків сімей, які
опинилися в СЖО
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1. 1.12. Запровадити медико-соціальний

супровід сімей з дітьми першого року
життя, які опинилися в складних
життєвих обставинах

2018 -
2022
роки

Райдержадміністрації,
міськвиконкоми (міст
обласного значення),
департамент охорони
здоров’я
облдержадміністрації,
Київський обласний
центр соціальних
служб для сім’ї, дітей
та молоді

Вкладень
коштів не
потребує

Запровадження
медико-соціальним
супроводом сімей з
дітьми першого
року життя, які
опинилися в
складних життєвих
обставинах,
дозволить
зменшити до 60
відсотків вилучень
дітей із сім`ї

1.13. Забезпечити тимчасове
проживання з тимчасовим
забезпеченням побутово-технічною
базою внутрішньо-переміщених
сімей в складних життєвих
обставинах

2018-
2022
роки

Служба у справах
дітей та сім’ї
облдержадміністрації,
Київський обласний
центр соціальних
служб для, сім’ї, дітей
та молоді,
департамент освіти і
науки
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
міськвиконкоми (міст
обласного значення),
ОТГ

Обласний
бюджет

2018 60,0 Забезпечити
тимчасовим
житлом та
тимчасовою
побутово-
технічною базою
сім’ї з числа
внутрішньо
переміщених осіб
(Далі – ВПО), які
прибули на
територію
Київської області

2019 70,0
2020 80,0
2021 90,0
2022 100,0

1.14. У встановленому порядку
вживати заходів, спрямованих на
подолання складних життєвих
обставин сімей з дітьми, які втратили
житло чи за інших обставин
залишились без постійного місця
проживання Служба у справах дітей та сім'ї

2018 -
2022
роки

Служба у справах
дітей та сім’ї
облдержадміністрації,
Київський обласний
центр соціальних
служб сім’ї, дітей та
молоді
райдержадміністрації,
міськвиконкоми (міст
обласного значення),
ОТГ

Обласний
бюджет

2018 100,0 Підтримка сімей,
які перебувають в
складних життєвих
обставинах

2019 105,0
2020 110,0
2021 115,0
2022 120,0
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2. Забезпе-

чення
конститу-
ційних
прав та
законних
інтересів
дітей

2.1. Проводити оцінку потреб дітей
та сімей, які перебувають в складних
життєвих обставинах, випускників
закладів інституційного догляду для
дітей, навчальних закладів обласної
та комунальної форми власності і на
їх основі надавати рекомендації
органам опіки та піклування щодо
зміни форми влаштування або
подальшого влаштування дитини.

2018 -
2022
роки

Київський обласний
центр соціальних
служб для, сім’ї,
дітей та молоді,
райдержадміністрації,
міськвиконкоми (міст
обласного значення),
об’єднані
територіальні громади

Вкладень
коштів не
потребує

Соціально-
правовий захист
сімей, які
перебувають в
складних життєвих
обставинах

2.2. Брати участь у проведенні
оперативно-профілактичних заходів
у містах та районах області, ОТГ з
метою своєчасного виявлення дітей,
які перебувають у складних життєвих
обставинах та надавати їм відповідну
допомогу

2018 -
2022
роки

Служба у справах
дітей та сім’ї
облдержадміністрації,
Київський обласний
центр соціальних
служб сім’ї, дітей та
молоді
райдержадміністрації,
міськвиконкоми (міст
обласного значення),
об’єднані
територіальні громади

Обласний
бюджет

2018 90,0 Посилення роботи
з профілактики
бездоглядності та
безпритульності
дітей, запобігання
порушенням прав
дитини шляхом
удосконалення
системи соціальних
послуг.
Охопити не менше
18 відсотків дітей,
які перебувають в
СЖО. Координація
роботи в ОТГ в
зазначеному
напряму

2019 95,0
2020 100,0
2021 110,0
2022 120,0
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2.3. Забезпечувати підготовку та
діяльність інформаційно-освітніх
груп, залучаючи до них студентів
вищих навчальних закладів,
представників громадських та
благодійних організацій, волонтерів,
спеціалістів для здійснення
профілактичної роботи з
вихованцями закладів соціального
захисту.

2018 -
2022
роки

Служба у справах
дітей та сім'ї
облдержадміністрації,
Київський обласний
центр опіки дитини,
Київський обласний
центр соціальних
служб для сім’ї, дітей
та молоді,
райдержадміністрації,
міськвиконкоми (міст
обласного значення),
об’єднані
територіальні громади

Вкладень
коштів не
потребує

Формування у
дітей навичок
вільного
спілкування,
підтримки
психологічного
стану, ведення
здорового способу
життя та гармонії з
навколишнім
світом.
Залучати 100
відсотків
вихованців.

2.4. Організація інформаційно-
просвітницької діяльності серед
сімей з дітьми, які опинилися в
складних життєвих обставинах,
щодо:
-національно-патріотичного
виховання;
- освоєння засад європейської
інтеграції;
- обізнаності дитячого населення про
свої права та обов’язки,
ознайомлення із Конвенцією ООН
про права дитини;
- інтеграції та соціалізації дітей в
сучасне суспільство шляхом
проведення виїзних відповідних
ознайомчих заходів в інтернатних
закладах області.

2018 -
2022
роки

Служба у справах
дітей та сім'ї
облдержадміністрації,
Київський обласний
центр соціальних
служб для сім’ї, дітей
та молоді,
райдержадміністрації,
міськвиконкоми (міст
обласного значення),
об’єднані
територіальні
громади, обласні
центри соціально-
психологічної
реабілітації дітей

Обласний
бюджет

2018 140,0 Виховання у дітей
національної
самоідентичності
та безпечної
поведінки,
підвищення рівня
обізнаності та
поваги до прав
людини, створення
дружнього до дітей
середовища.
Орієнтовна
кількість залучених
дітей – 2400.

2019 155,0
2020 170,0
2021 185,0
2022 200,0
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2.5. З метою підвищення правової
культури дітей, розвитку їх
мистецьких та спортивних
здібностей, проводити в області:
святкування Дня захисту дітей (01
червня);
відзначення Дня спільних дій в
інтересах дітей (20 листопада);
дитячий фестиваль «Світ талантів –
цвіт нації»;
благодійну акцію «З любов’ю до
дітей»;
фестиваль творчості дітей з
особливими потребами «Повір у
себе»;
гру брейн-ринг «Підліток і право»;
шахово-шашковий турнір «Граємо в
шахи разом»;
фестиваль «Україна – серце Європи»;
«День молитви за сиріт» (листопад)
заходи до дня Святого Миколая;
відзначення новорічних та різдвяних
свят;
надавати шефську допомогу
неповнолітнім, які відбувають
покарання в закладах пенітенціарної
системи та закладах соціальної
реабілітації;
проведення програми
стажування «Ярмарок професій» та
«Пізнай самого себе»

2018 -
2022
роки

Служба у справах
дітей та сім'ї
облдержадміністрації,
Київський обласний
центр соціальних
служб для сім’ї, дітей
та молоді,
райдержадміністрації,
міськвиконкоми (міст
обласного значення),
ОТГ,
обласні центри
соціально-
психологічної
реабілітації дітей

Обласний
бюджет

2018 2 155,0 Розвивати творчі
здібності, допомога
визначитися в
майбутній професії
дітям, які
потребують
особливої
соціальної уваги та
підтримки,
забезпечення права
дітей-сиріт та
дітей, позбавлених
батьківського
піклування, на
щасливе дитинство
шляхом
проведення для них
новорічно-
різдвяних свят з
врученням
подарунків;
розвиток творчих
здібностей та
правових навиків
для дітей-інвалідів,
дітей, які
потребують
особливої
соціальної уваги та
підтримки.
Залучених дітей –
5000 в рік.

2019 1 920,0
2020 2 230,0
2021 2 530,0
2022 2 840,0
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2.6. Формування груп та організація
інформаційних поїздок для дітей, які
потребують особливої соціальної
уваги та підтримки в Європейські
міста з метою соціальної реабілітації.

2018 -
2022
роки

Служба у справах
дітей та сім'ї
облдержадміністрації

Обласний
бюджет

2018 120,0 Розвиток
культурних і
духовних
цінностей серед
дітей, які
потребують
особливої
соціальної уваги.
Щороку
направляти групу в
кількості 50 дітей

2019 130,0
2020 140,0
2021 150,0
2022 160,0

2.7. Проводити інформаційно-
просвітницьку роботу в закладах
соціального захисту серед дітей
середнього та старшого шкільного
віку, спрямовану на підготовку до
сімейного життя, ведення
господарської діяльності та вивчення
основ фінансової грамотності;
забезпечити надання послуг з
соціальної інтеграції випускникам
закладів інституційного догляду
області.

2018 -
2022
роки

Служба у справах
дітей та сім'ї
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
міськвиконкоми (міст
обласного значення),
об’єднані
територіальні громади

Вкладень
коштів не
потребує

Попередження
соціального
сирітства.
Орієнтовна
кількість залучених
- 85 відсотків
вихованців.
100 відсотків
випускників
охоплено послугою
соціальної
інтеграції до
місцевих громад

2.8. Забезпечувати соціально-
правовий захист дітей, переміщених з
зони антитерористичної операції,
дітей біженців та дітей,
постраждалих внаслідок воєнних дій
та збройних конфліктів та
розлучених з сім’єю дітей, які не є
громадянами України.

2018 -
2022
роки

Служба у справах
дітей та сім'ї
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
міськвиконкоми (міст
обласного значення),
ОТГ

Вкладень
коштів не
потребує

Надання соціально-
правих послуг
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2.9. Забезпечити підготовку
кандидатів у прийомні батьки,
батьки-вихователі, опікуни,
піклувальники, усиновлювачі,
патронатні вихователі, наставники, а
також проведення навчання для
прийомних батьків, батьків-
вихователів, патронатних
вихователів з метою підвищення їх
виховного потенціалу, підтримки
сприятливого психологічного стану
батьків

2018 -
2022
роки

Київський обласний
центр соціальних
служб для сім’ї, дітей
та молоді,
служба у справах
дітей та сім'ї
облдержадміністрації

Обласний
бюджет

2018 140,0 Підвищення рівня
відповідальності
щодо виконання
своїх обов`язків
батьками-
вихователями,
прийомними
батьками,
опікунами/піклувал
ьниками,
орієнтована
кількість 55
відсотків осіб
зазначеної
категорії.

2019 160,0
2020 180,0
2021 200,0
2022 220,0

2.10. Проводити інформаційні,
освітні заходи щодо популяризації
сімейних форм виховання дітей-сиріт
та дітей, позбавлених батьківського
піклування та формування
позитивного іміджу усиновителів,
прийомних батьків та батьків-
вихователів, патронатних сімей та
наставників

2018 -
2022
роки

Служба у справах
дітей та сім'ї
облдержадміністрації,
управління інформації
та зв’язків з
громадськістю
облдержадміністрації,
Київський обласний
центр опіки дитини,
Київський обласний
центр соціальних
служб для сім’ї, дітей
та молоді,
райдержадміністрації,
міськвиконкоми (міст
обласного значення),
ОТГ

Обласний
бюджет

2018 250,0 Збільшення
показника
влаштування в
сімейні форми
виховання на 30
відсотків.

2019 270,0
2020 300,0
2021 320,0
2022 350,0
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2.11. Сприяти працевлаштуванню
молоді із числа дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського
піклування.

2018 -
2022
роки

Обласний центр
зайнятості,
райдержадміністрації,
міськвиконкоми
(міст обласного
значення),
ОТГ

Вкладень
коштів не
потребує

Соціально-правова
підтримка молоді
щодо влаштування
на роботу

2.12. Забезпечити створення та
функціонування мережі сімей
патронатних вихователів,
влаштування та перебування дітей в
таких сім’ях.

2018 -
2022
роки

Служба у справах
дітей та сім'ї
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
міськвиконкоми (міст
обласного значення),
ОТГ

Вкладень
коштів не
потребує

Збільшення
кількості
патронатних
батьків

2.13. Забезпечити створення умов
орієнтованих на утримання і
виховання дітей з вадами розвитку в
прийомних сім’ях, дитячих будинках
сімейного типу та сім’ях опікунів
(піклувальників).

2018 -
2022
роки

Служба у справах
дітей та сім'ї
облдержадміністрації,
Київський обласний
центр соціальних
служб для сім’ї, дітей
та молоді,
райдержадміністрації,
міськвиконкоми (міст
обласного значення),
об’єднані
територіальні громади

Вкладень
коштів не
потребує

Підвищення
навиків
обслуговування та
обізнаності
прийомних батьків,
батьків-
вихователів,
опікунів,
піклувальників
щодо утримання
дітей з вадами
розвитку.
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2.14. Забезпечувати ведення та
функціонування Єдиної
інформаційно-аналітичної системи
„Діти” на обласному та районних
(міських) рівнях, відповідно до
нормативних вимог.

2018 -
2022
роки

Служба у справах
дітей та сім’ї
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
міськвиконкоми (міст
обласного значення),
об’єднані
територіальні громади

Вкладень
коштів не
потребує

Забезпечення
необхідними
технічними
засобами та
встановлення
якісної
антивірусної
програми, для 100
відсотків
комп’ютерної
техніки, в якій
функціонує база
ЄІАС «Діти».

2.15. Проводити заходи, спрямовані
на реінтеграцію вихованців із
закладів інституційного догляду для
дітей до біологічних родин та в
сімейні форми виховання.

2018 -
2022
роки

Служба у справах
дітей та сім'ї
облдержадміністрації,
департаменти освіти і
науки, охорони
здоров’я, соціального
захисту населення
облдержадміністрації,
Київський обласний
центр соціальних
служб для сім’ї, дітей
та молоді,
райдержадміністрації,
міськвиконкоми (міст
обласного значення),
ОТГ

Вкладень
коштів не
потребує

Поступове
виведення дітей з
закладів
інституційного
догляду
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2.16. Забезпечити реалізацію
правових, організаційних та
соціальних засад державної політики
щодо захисту житлових та майнових
прав дітей-сиріт, дітей позбавлених
батьківського піклування, осіб з їх
числа, за місцем походження.

2018 -
2022
роки

Райдержадміністрації,
міськвиконкоми (міст
обласного значення),
ОТГ

Вкладень
коштів не
потребує

Соціально-
правовий захист
дітей щодо
майнових та
житлових прав

2.17. Сприяти створенню центрів
соціальної підтримки дітей і сімей у
районах та містах області.

2018 -
2022
роки

Служба у справах
дітей та сім'ї
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
міськвиконкоми (міст
обласного значення),
ОТГ

Вкладень
коштів не
потребує

Створення центрів
соціальної
підтримки дітей та
сімей у області

2.18. Консолідація зусиль
громадськості регіону у вирішенні
проблем безпеки та виживання дітей
і підлітків в умовах дії шкідливих та
небезпечних факторів природного,
техногенного, соціально-
економічного, криміногенного та
медико-біологічного характеру.
Забезпечення діяльності обласного
відділення Всеукраїнського
громадського дитячого Руху «Школа
безпеки».

2018 -
2022
роки

Служба у справах
дітей та сім'ї
облдержадміністрації
департамент освіти і
науки,
райдержадміністрації,
міськвиконкоми (міст
обласного значення),
об’єднані
територіальні громади

Вкладень
коштів не
потребує

Популяризація
серед дітей та
молоді здорового і
активного способу
життя, підвищення
рівня їх практичної
підготовки до дій в
екстремальних
ситуаціях,
навчання з
реагування на
надзвичайні
ситуації,
професійної
орієнтації й
популяризації
професії
рятувальника
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2.19. Запровадити медико-соціальний
супровід сімей з дітьми першого року
життя, які опинилися в складних
життєвих обставинах

2018 -
2022
роки

Служба у справах
дітей та сім'ї
облдержадміністрації,
департаменти освіти і
науки, охорони
здоров’я, соціального
захисту населення
облдержадміністрації,
Київський обласний
центр соціальних
служб для сім’ї, дітей
та молоді,
райдержадміністрації,
міськвиконкоми (міст
обласного значення),
ОТГ

Вкладень
коштів не
потребує

Надання соціально-
медичної допомоги
сім`ям, які
перебувають в
складних життєвих
обставинах

2.20. Забезпечення діяльності
Київського обласного центру опіки
дитини

2018-
2022
роки

Служба у справах
дітей та сім’ї
облдержадміністрації,
Київський обласний
центр опіки дитини

Обласний
бюджет

2018 1342,50 Вирішення питання
захисту прав та
законних інтересів
неповнолітніх, які
проживають у
Київській області

2019 1452,20
2020 1561,70
2021 1667,90
2022 1769,60

3 Оздоров
лення та
відпочи
нок
дітей.

3.1. Забезпечувати оздоровчими та
відпочинковими послугами дітей, які
потребують особливої соціальної
уваги та підтримки, крім дітей
потерпілих від наслідків
Чорнобильської катастрофи та дітей
працівників агропромислового
комплексу та соціальної сфери

2018-
2022
роки

Служба у справах
дітей та сім’ї,
департамент
соціального захисту
населення
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
міськвиконкоми (міст
обласного значення)

Обласний
бюджет

2018 24900,00 Збільшення
кількості
охоплених дітей,
які потребують
особливої
соціальної уваги та
підтримки
оздоровчими та
відпочинковими
послугами що року
на 5 відсотків.

2019 26280,00
2020 31540,00
2021 37850,00
2022 45420,00
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3.2. Забезпечити у встановленому
законом порядку оздоровлення та
відпочинок вихованців дитячих
будинків сімейного типу та
прийомних дітей.

2018-
2022
роки

Служба у справах
дітей та сім'ї
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
міськвиконкоми (міст
обласного значення)

Обласний
бюджет

2018 1500,00 Збільшення
кількості
охоплених дітей,
даної категорії,
якісними
оздоровчими
послугами на 5
відсотків.

2019 1750,00
2020 2010,00
2021 2310,00
2022 2650,00

3.3. Забезпечити функціонування
профільних таборів за різними
напрямами (спортивний, історико-
краєзнавчий, естетично-музичний,
екологічний, спортивно-
туристичний, літературно-
драматичний, національно-
патріотичного виховання тощо),
заходів для підлітків середнього та
старшого віку, які потребують
особливої соціальної уваги та
підтримки.

2018-
2022
роки

Служба у справах
дітей та сім’ї,
управління
молодіжної політики
та національно-
патріотичного
виховання
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
міськвиконкоми (міст
обласного значення),
ОТГ

Обласний
бюджет

2018 1000,00 Урізноманітнення
та підвищення
якості оздоровчих
та відпочинкових
послуг.

2019 1150,00
2020 1300,00
2021 1450,00
2022 1600,00

3.4. Забезпечити оздоровлення та
відпочинок дітей, які потребують
особливої соціальної уваги та
підтримки - дітей з особливими
фізичними та психологічними
потребами, які не можуть перебувати
в закладах оздоровлення та
відпочинку самостійно, потребують
індивідуального догляду та
створення спеціальних умов.

2018-
2022
роки

Служба у справах
дітей та сім’ї
облдержадміністрації,
департамент охорони
здоров’я
облдержадміністрації

Обласний
бюджет

2018 1500,00 Оздоровлення дітей
- інвалідів, які не
можуть перебувати
в закладах
оздоровлення та
відпочинку
самостійно.
Збільшення що
року на 5 відсотків.

2019 1750,00
2020 2010,00
2021 2310,00
2022 2650,00
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3.5. Забезпечити проведення
державної атестації дитячих закладів
оздоровлення та відпочинку.

2018-
2022
роки

Служба у справах
дітей та сім'ї
облдержадміністрації

Вкладень
коштів не
потребує

Приведення
діяльності 100
відсотків
оздоровчих
закладів у
відповідність до
державних
стандартів.

3.6. Забезпечити транспортними
послугами дітей, які направляються
на оздоровлення та відпочинок до
дитячого закладу оздоровлення та
відпочинку та в зворотному
напрямку.

2018-
2022
роки

Служба у справах
дітей та сім’ї
облдержадміністрації,
департамент охорони
здоров’я, соціального
захисту населення
облдержадміністрації

Обласний
бюджет

2018 800,00 Охоплення більшої
категорії дітей
якісними
послугами з
оздоровлення на 5
відсотків щороку.

2019 920,00
2020 1050,00
2021 1200,00
2022 1380,00

3.7. Проводити обласні наради,
семінари і тренінги з питань
підготовки до оздоровчої кампанії та
підбиття підсумків її проведення.

2018-
2022
роки

Служба у справах
дітей та сім’ї
облдержадміністрації,
департаменти освіти і
науки, охорони
здоров’я, соціального
захисту населення
облдержадміністрації

Обласний
бюджет

2018 120,00 Планування роботи
та підбиття
підсумків.
Можливість
планувати
ефективне
проведення
оздоровлення

2019 130,00
2020 140,00
2021 150,00
2022 160,00
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3.8. Проводити комплексні перевірки
та нагляд за дитячими закладами
оздоровлення та відпочинку в області
до початку оздоровчої кампанії щодо
дотримання вимог законодавства.

2018-
2022
роки

Служба у справах
дітей та сім’ї
облдержадміністрації,
департаменти освіти і
науки, охорони
здоров’я
облдержадміністрації,
Головне управління
Держпродспоживслу-
жби у Київській
області (за згодою),
Київський обласний
лабораторний центр
Міністерства охорони
здоров'я України (за
згодою),
Головне управління
Державної служби
України з
надзвичайних
ситуацій у Київській
області (за згодою)

Обласний
бюджет

2018 300,00 Недопущення
порушень вимог
законодавства
дитячими
оздоровчими
закладами. 100
відсотків
охоплених
закладів.

2019 345,00
2020 380,00
2021 410,00
2022 450,00

3.9. Забезпечити у межах своїх
повноважень підтримку дитячих
закладів оздоровлення та відпочинку
шляхом встановлення пільг зі сплати
земельного податку, оплати
комунально-побутових послуг та
місцевих податків і зборів.

2018-
2022
роки

Райдержадміністрації,
міськвиконкоми
(міст обласного
значення), ОТГ

Вкладень
коштів не
потребує

Розширення та
приведення
діяльності
оздоровчих
закладів у
відповідність до
державних
стандартів. На 10
відсотків щороку.
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3.10. Сприяти залученню
підприємств, установ та організацій
усіх форм власності, благодійних
організацій та фондів щодо надання
фінансової та матеріальної допомоги
в організації оздоровлення та
відпочинку дітей, які потребують
особливої соціальної уваги та
підтримки.

2018-
2022
роки

Служба у справах
дітей та сім’ї,
департаменти освіти і
науки, охорони
здоров’я, соціального
захисту
населення
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
міськвиконкоми (міст
обласного значення),
ОТГ

Збільшення
кількості
охоплених дітей,
які потребують
особливої
соціальної уваги та
підтримки
оздоровчими та
відпочинковими
послугами на 10
відсотків більше,
що року

3.11. Проводити навчальні семінари з
питань нормативно - правового
забезпечення організації роботи
таборів з денним перебуванням на
базі навчальних закладів та
впровадження у них сучасних
ефективних методик виховної роботи

2018-
2022
роки

Департамент освіти і
науки,
служба у справах
дітей та сім’ї
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
міськвиконкоми (міст
обласного значення),
ОТГ

Вкладень
коштів не
потребує

Урізноманітнення
та підвищення
якості оздоровчих
послуг

3.12. Організація роботи наметових,
скаутських, спортивних, та
спортивно-туристичних таборів з
метою охоплення активними
формами відпочинку учнів дитячих
юнацьких спортивних закладів,
туристичних, пошукових і військово-
патріотичних клубів, лідерів
молодіжних та дитячих громадських
організацій.

2018-
2022
роки

Служба у справах
дітей та сім'ї
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
міськвиконкоми (міст
обласного значення),
ОТГ

Обласний
бюджет

2018 1200,00 Розширення
потенціалу надання
відпочинкових
послуг. Збільшити
на 5 відсотків
щороку кількості
охоплених дітей.

2019 1370,00
2020 1540,00
2021 1710,00
2022 1880,00
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3.13. Проводити регіональний етап
огляду-конкурсу дитячих закладів
оздоровлення та відпочинку.

2018-
2022
роки

Служба у справах
дітей та сім’ї
облдержадміністрації

Обласний
бюджет

2018 20,00 Стимулювання
діяльності дитячих
закладів
оздоровлення та
відпочинку області

2019 20,00
2020 30,00
2021 30,00
2022 40,00

3.14. Забезпечувати контроль за
дотриманням вимог протипожежної
безпеки, санітарно-епідеміологічного
нагляду за підготовкою, відкриттям і
функціонуванням дитячих
оздоровчих закладів, безпеки на
водних об’єктах (оформлення
паспорта пляжу з дотриманням вимог
безпеки, проведення обстеження і
очистки дна акваторії водного
об’єкта, створення рятувальних
постів та забезпечення рятувальними
засобами, інформування
відпочиваючих щодо заходів безпеки
на воді, проведення масово-
роз’яснювальної та профілактичної
роботи) та підвищити
відповідальність їх керівників,
вихователів, обслуговуючого
персоналу за охорону життя і
здоров’я дітей. Вжити заходів щодо
профілактики дитячого травматизму,
безпечної поведінки на водних
об’єктах та запобігання нещасним
випадкам під час оздоровлення та
відпочинку дітей.

2018-
2022
роки

Департамент охорони
здоров’я
облдержадміністрації,
Головне управління
Держпродспоживслуж
би Київської області
(за згодою),
Київський обласний
лабораторний центр
Міністерства охорони
здоров'я України (за
згодою),
Головне управління
Державної служби
України з
надзвичайних
ситуацій у Київській
області (за згодою),
райдержадміністрації,
міськвиконкоми (міст
обласного значення),
ОТГ

Вкладень
коштів не
потребує

Недопущення
порушень вимог
законодавства
дитячими
оздоровчими
закладами. 100
відсотків
охоплених дитячих
закладів
оздоровлення та
відпочинку.
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3.15. Забезпечувати діяльність
міжвідомчого оперативного штабу з
координації проведення
оздоровлення та відпочинку дітей.

2018-
2022
роки

Служба у справах
дітей та сім’ї
облдержадміністрації,
департамент охорони
здоров’я
облдержадміністрації,
Головне управління
Держпродспоживслу-
жби Київської області
(за згодою),
Київський обласний
лабораторний центр,
Головне управління
Державної служби
України з
надзвичайних
ситуацій у Київській
області (за згодою),
райдержадміністрації,
міськвиконкоми (міст
обласного значення)

Вкладень
коштів не
потребує

Недопущення
порушень вимог
законодавства
дитячими
оздоровчими
закладами. 100
відсотків
охоплених дитячих
закладів
оздоровлення та
відпочинку.

3.16. Організувати роботу освітньо –
виховних таборів для підлітків з
різними формами девіантної
поведінки та оборонно-спортивних
таборів для дітей схильних до
правопорушень, дітей із сімей, які
опинились у складних життєвих
обставинах, та дітей, які планують
стати військовослужбовцями.

2018-
2022
роки

Служба у справах
дітей та сім’ї
облдержадміністрації

Обласний
бюджет

2018 1000,00 Урізноманітнення
та підвищення
якості оздоровчих
послуг, збільшення
на 5 відсотків що
року охоплених
дітей за різними
напрямами.

2019 1150,00
2020 1300,00
2021 1450,00
2022 1600,00
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3.17. Активізувати укладання
договорів про співробітництво з
відповідними органами, установами
та організаціями іноземних держав у
сфері оздоровлення та відпочинку
дітей відповідно до законодавства
України.

2018-
2022
роки

Служба у справах
дітей та сім’ї
облдержадміністрації,
департамент освіти і
науки
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
міськвиконкоми (міст
обласного значення),
ОТГ

Вкладень
коштів не
потребує

Збільшення
кількості
охоплених дітей,
які потребують
особливої
соціальної уваги та
підтримки
оздоровчими та
відпочинковими
послугами.

3.18. Спільно з міжнародними
благодійними організаціями,
фондами забезпечувати підбір груп
дітей, які потребують особливої
соціальної уваги та підтримки, на
оздоровлення та відпочинок за
кордоном.

2018-
2022
роки

Служба у справах дітей
та сім’ї, департамент
освіти і науки
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
міськвиконкоми (міст
обласного значення)

Вкладень
коштів не
потребує

Збільшення
кількості
охоплених дітей,
які потребують
особливої
соціальної уваги та
підтримки,
оздоровчими та
відпочинковими
послугами.

3.19. Забезпечити транспортними
послугами дітей, які направляються
на оздоровлення та відпочинок за
кордон.

2018-
2022
роки

Служба у справах
дітей та сім’ї
облдержадміністрації,
департамент освіти і
науки
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
міськвиконкоми (міст
обласного значення),
ОТГ

Обласний
бюджет

2018 600,00 Дасть можливість
зменшення
фінансового
навантаження на
законних
представників
дітей (опікунів,
піклувальників та
інших) на 80
відсотків.

2019 720,00
2020 840,00
2021 960,00
2022 1080,00

4. Побудо-
ва
цілісної
системи
поперед
ження та
протидії
торгівлі
людьми

4.1. Придбання та розміщення
інформаційної продукції (плакати,
буклети, сіті-лайти, бігборди) з
питань протидії торгівлі людьми,
спрямованої на поширення серед
населення інформації щодо ризиків
потрапляння в ситуації торгівлі
людьми

2018-
2022
роки

Служба у справах
дітей та сім'ї
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
міськвиконкоми (міст
обласного значення),
ОТГ

Обласний
бюджет

2018 25,0 Підвищення
поінформованості
населення щодо
ризиків потрап-
ляння в ситуації
торгівлі людьми
(Поінформувати 60
відсотків насе-
лення області)

2019 40,0
2020 45,0
2021 60,0
2022 70,0
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1. 4.2. Проведення інформаційно-

просвітницьких акцій з питань
протидії торгівлі людьми для
населення, зокрема внутрішньо
переміщених осіб, щодо роз’яснення
можливих ризиків потрапляння в
ситуації торгівлі людьми та
можливостей отримання
постраждалими комплексної
допомоги у державних інституціях

2018-
2022
роки

Служба у справах
дітей та сім'ї
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
міськвиконкоми (міст
обласного значення),
ОТГ

Обласний
бюджет

2018 20,0 Підвищення
поінформованості
населення, зокрема
внутрішньо
переміщених осіб
щодо можливих
ризиків
потрапляння в
ситуації торгівлі
людьми та
можливостей
отримання
постраждалими
комплексної
допомоги у
державних
інституціях
(Поінформувати 60
відсотків населення
області)

2019 30,0
2020 45,0
2021 60,0
2022 70,0

4.3. Виявлення та ідентифікація осіб,
які постраждали від торгівлі людьми,
серед внутрішньо переміщених осіб,
національних меншин, в тому числі
ромського населення

2018-
2022
роки

Райдержадміністрації,
міськвиконкоми (міст
обласного значення),
ОТГ

Вкладень
коштів не
потребує

Підвищення
кількості
виявлених та
ідентифікованих
осіб, які
постраждали від
торгівлі людьми,
серед внутрішньо
переміщених осіб,
національних
меншин, в тому
числі ромського
населення
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1. 4.4. Проведення навчання для

фахівців Київської обласної та
районних, держадміністрацій,
міськвиконкомів (міст обласного
значення), об’єднаних
територіальних громад, які можуть
контактувати з особами,
постраждалими від торгівлі людьми,
щодо ідентифікації та взаємодії
суб’єктів, які проводять заходи у
сфері протидії торгівлі людьми

2018-
2022
роки

Заклад
післядипломної освіти
«Центр перепід-
готовки та
підвищення
кваліфікації
працівників органів
державної влади,
органів місцевого
самоврядування,
державних
підприємств, установ і
організацій при
Київській
облдержадмі-
ністрації»,
Служба у справах
дітей та сім'ї
облдержадміністрації,

Вкладень
коштів не
потребує

Підвищення рівня
компетентності 100
відсотків фахівців
Київської обласної
та районних,
держадміністрацій,
міськвиконкомів
(міст обласного
значення),
об’єднаних
територіальних
громад

4.5. Посилення співпраці
правоохоронних органів, служб у
справах дітей та сім'ї, центрів
соціальних служб для сім'ї дітей та
молоді з питань протидії торгівлі
людьми та перенаправлення осіб, які
постраждали від торгівлі людьми,
шляхом проведення семінарів,
тренінгів тощо

2018-
2022
роки

Служба у справах
дітей та сім'ї
облдержадміністрації,
Київський обласний
центр соціальних
служб для сім'ї дітей
та молоді,
райдержадміністрації,
міськвиконкоми (міст
обласного значення),
ОТГ,
Головне управління
Національної поліції в
Київській області

Вкладень
коштів не
потребує

Покращити
співпрацю
правоохоронних
органів, служб у
справах дітей та
сім'ї, центрів
соціальних служб
для сім'ї дітей та
молоді з питань
протидії торгівлі
людьми та
перенаправлення
осіб, які
постраждали від
торгівлі людьми
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1. 4.6. Розширення співпраці з

міжнародними та громадськими
організаціями у сфері протидії
торгівлі людьми з метою
впровадження механізму
соціального замовлення послуг, що
надаються недержавними суб’єктами

2018-
2022
роки

Служба у справах
дітей та сім'ї
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
міськвиконкоми (міст
обласного значення),
ОТГ,
громадські організації
(за згодою)

Вкладень
коштів не
потребує

Розширити
співпрацю з
міжнародними та
громадськими
організаціями у
сфері протидії
торгівлі людьми,
залучити 2
міжнародні
громадські
організації.

4.7. Забезпечення систематичної
підготовки фахівців, які надають
соціальні послуги дітям,
постраждалим від торгівлі людьми, з
питань впровадження новітньої
практики реабілітації та реінтеграції
дітей, постраждалих від торгівлі
людьми, та здійснення методичного
забезпечення служб у справах дітей
та сім'ї з питань надання допомоги та
захисту дітей, які постраждали від
торгівлі людьми

2018-
2022
роки

Заклад
післядипломної освіти
«Центр
перепідготовки та
підвищення
кваліфікації
працівників органів
державної влади,
органів місцевого
самоврядування,
державних
підприємств, установ і
організацій при
Київській
облдержадмі-
ністрації»,
служба у справах
дітей та сім'ї
облдержадміністрації,
громадські організації
(за згодою)

Вкладень
коштів не
потребує

Підвищити рівень
професійності 100
відсотків фахівців,
які надають
соціальні послуги
дітям,
постраждалим від
торгівлі людьми, з
питань
впровадження
новітньої практики
реабілітації та
реінтеграції дітей,
постраждалих від
торгівлі людьми
людьми
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5. Запобі-

гання та
протидія
насиль-
ству і
жорсто-
кому
повод-
женню з
дітьми

5.1. Проведення засідань за круглим
столом, брифінгів, семінарів та інших
заходів спрямованих на підвищення
рівня обізнаності населення у сфері
запобігання та протидії домашньому
насильству, руйнацію негативних
стереотипів та формування
нетерпимого ставлення до
насильницької моделі сімейних
відносин

2018-
2022
роки

Служба у справах
дітей та сім'ї
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
міськвиконкоми (міст
обласного значення),
ОТГ

Обласний
бюджет

2018 60,0 Підвищити рівень
обізнаності 60
відсотків населення
у сфері запобігання
та протидії
домашньому
насильству,
руйнацію
негативних
стереотипів та
сформувати
нетерпиме
ставлення до
насильницької
моделі сімейних
відносин

2019 70,0
2020 80,0
2021 90,0
2022 100,0

5.2. Придбання, розповсюдження та
розміщення зовнішньої реклами
(плакати, буклети, сіті-лайти,
бігборди) з метою підвищення рівня
обізнаності суспільства щодо
проблеми насильства, її наслідків та
можливих способів захисту осіб, які
постраждали від насильства, а також
попередження насильства та надання
допомоги постраждалим від
гендерного насильства.

2018-
2022
роки

Служба у справах
дітей та сім'ї
облдержадміністрації,
управління інформації
та зв’язків з
громадськістю
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
міськвиконкоми (міст
обласного значення),
ОТГ

Обласний
бюджет

2018 20,0 Підвищити рівень
обізнаності 70
відсотків населення
щодо проблеми
насильства, її
наслідків та
можливих способів
захисту осіб, які
постраждали від
насильства, а також
попередити
насильство та
надати допомогу
постраждалим від
гендерного
насильства

2019 30,0
2020 40,0
2021 50,0
2022 50,0
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1. 5.3. Впровадження на усіх освітніх

рівнях в навчально-виховний процес,
у тому числі у навчальні програми та
плани, питань запобігання та
протидії насильству

2018-
2022
роки

Департамент освіти і
науки
облдержадміністрації,
служба у справах
дітей та сім'ї
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
міськвиконкоми (міст
обласного значення),
ОТГ

Вкладень
коштів не
потребує

Впровадити в
навчально-
виховний процес, у
тому числі у
навчальні програми
та плани, питання
запобігання та
протидії
насильству

5.4. Організація, проведення
навчальних програм (перепідготовки,
підвищення кваліфікації тощо) для
соціальних працівників та інших
спеціалістів, які надають соціальні
послуги особам, які постраждали від
насильства, з урахуванням стандартів
щодо надання необхідної допомоги
зазначеній категорії осіб

2018-
2022
роки

Служба у справах
дітей та сім'ї
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
міськвиконкоми (міст
обласного значення),
ОТГ

Обласний
бюджет

2018 60,0 Підвищити рівень
професійності 100
відсотків
соціальних
працівників та
інших спеціалістів,
які надають
соціальні послуги
особам, які
постраждали від
насильства

2019 70,0
2020 80,0
2021 90,0
2022 100,0

5.5. Забезпечення надання допомоги
постраждалим від насильства в тому
числі гендерно-зумовленого
насильства через мережу центрів
надання такої допомоги, а також
надання допомоги усім особам, які
постраждали від насильства, та
звернулись до відповідного суб’єкта
(суб’єктів).

2018-
2022
роки

Райдержадміністрації,
міськвиконкоми (міст
обласного значення),
ОТГ

Вкладень
коштів не
потребує

На 80 відсотків
покращити надання
допомоги
постраждалим від
насильства в тому
числі гендерно-
зумовленого
насильства
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1. 5.6. Проведення моніторингу порядку

(механізму) взаємодії усіх суб’єктів,
які здійснюють заходи щодо
запобігання та протидії насильству.

2018-2022
роки

Служба у справах
дітей та сім'ї
облдержадмі-
ністрації

Обласний
бюджет

2018 10,0 Проведення
моніторингу
ефективного
порядку
(механізму)
взаємодії 100
відсотків суб’єктів,
які здійснюють
заходи щодо
запобігання та
протидії
насильству.

2019 20,0
2020 30,0
2021 40,0
2022 50,0

5.7. Забезпечення контролю за
організацією та проведення
корекційних програм для осіб, які
вчиняють насильство.

2018-2022
роки

Служба у справах
дітей та сім'ї
облдержадмі-
ністрації.

Обласний
бюджет

2018 10,0 Підвищення
контролю за
організацією та
проведенням 100
відсотків
корекційних
програм для осіб,
які вчиняють
насильство

2019 20,0
2020 30,0
2021 40,0
2022 50,0

5.8. Забезпечення діяльності
мобільних бригад психосоціальної та
медичної допомоги жінкам та
дівчатам, які постраждали від
гендерно-зумовленого насильства, у
тому числі сексуального.

2018-2022
роки

Служба у справах
дітей та сім'ї
облдержадмі-
ністрації,
Київський обласний
центр соціальних
служб для сім'ї дітей
та молоді,
громадські
організації (за
згодою)

Вкладень
коштів не
потребує

Створити та
забезпечити
діяльність
мобільних 2-х
бригад
психосоціальної та
медичної допомоги
жінкам та дівчатам,
які постраждали від
гендерно-
зумовленого
насильства, у тому
числі сексуального
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5.9. Проведення інформаційно-
просвітницьких кампаній з питань
протидії гендерно-зумовленому
насильству в умовах конфліктів та у
постконфліктний період, формування
активної громадянської позиції
населення щодо реагування на
випадки гендернозумовленого
насильства, залучення юнаків та
чоловіків до організації заходів із
запобігання та протидії насильству.

2018-2022
роки

Служба у справах
дітей та сім'ї
облдержадмі-
ністрації,
управління
інформації та
зв’язків з
громадськістю
облдержадмі-
ністрації,
райдержадміністра-
ції, міськвиконкоми
(міст обласного
значення),
ОТГ

Вкладень
коштів не
потребує

Підвищити рівень
поінформованості
80 відсотків
населення з питань
протидії гендерно-
зумовленому
насильству в
умовах конфліктів
та у постконфлікт-
ний період,
сформувати
активну громадян-
ську позицію
населення щодо
реагування на
випадки гендерно-
зумовленого
насильства,
залучити юнаків та
чоловіків до
організації заходів
із запобігання та
протидії
насильству.

6. Забезпе-
чення
рівних
прав та
можли-
востей
жінок і
чолов-
іків

6.1. Проведення форумів,
конференцій, засідань круглого
столу, семінарів та тренінгів для
представників територіальних
громад, лідерів громадських
організацій, соціально
відповідального бізнесу, ЗМІ у сфері
забезпечення рівних прав та
можливостей жінок і чоловіків та
забезпечення гендерної рівності

2018-2022
роки

Служба у справах
дітей та сім'ї
облдержадмі-
ністрації,
райдержадміністра-
ції, міськвиконкоми
(міст обласного
значення),
ОТГ

Обласний
бюджет

2018 80,0 На 80 відсотків
підвищення
компетентності
представників
територіальних
громад, лідерів
громадських
організацій,
соціально
відповідального
бізнесу, ЗМІ у
сфері забезпечення
рівних прав та
можливостей жінок
і чоловіків та
забезпечення
гендерної рівності.

2019 90,0
2020 100,0
2021 110,0
2022 120,0
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1. 6.2. Проведення навчань з питань

забезпечення рівних прав та
можливостей жінок і чоловіків для
державних службовців, посадових
осіб місцевого самоврядування,
працівників державних установ

2018-2022
роки

Заклад
післядипломної
освіти «Центр
перепідготовки та
підвищення
кваліфікації
працівників органів
державної влади,
органів місцевого
самоврядування,
державних
підприємств,
установ і
організацій при
Київській
облдержадмі-
ністрації»,
служба у справах
дітей та сім'ї
облдержадміністра
ції, громадські
організації

Вкладень
коштів не
потребує

На 60 відсотків
підвищити рівень
професійності
державних
службовців,
посадових осіб
місцевого
самоврядування,
працівників
державних установ
з питань
забезпечення
рівних прав та
можливостей жінок
і чоловіків

6.3. Проведення тематичних
навчальних семінарів-тренінгів для
фахівців, у тому числі з питань
проведення гендерно-правової
експертизи, застосування гендерного
бюджетування, надання допомоги
постраждалим від дискримінації за
ознакою статі

2018-2022
роки

Служба у справах
дітей та сім'ї
облдержадмі-
ністрації,
департамент
фінансів
облдержадмі-
ністрації,
громадські
організації (за
згодою)

Вкладень
коштів не
потребує

Підвищити рівень
професійності 100
відсотків фахівців з
питань проведення
гендерно-правової
експертизи,
застосування
гендерного
бюджетування,
надання допомоги
постраждалим від
дискримінації за
ознакою статі
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1. 6.4. Здійснення контролю щодо

надання психологічних, соціально-
педагогічних, інформаційних послуг
постраждалим від дискримінації за
ознакою статі.

2018-2022
роки

Служба у справах
дітей та сім'ї
облдержадмі-
ністрації
райдержадміністра-
ції,
міськвиконкоми
(міст обласного
значення),
ОТГ

Вкладень
коштів не
потребує

Здійснити
контролю щодо 100
відсотків надання
психологічних,
соціально-
педагогічних,
інформаційних
послуг
постраждалим від
дискримінації за
ознакою статі

6.5. Проведення тематичних заходів
щодо підвищення інформованості
жінок, у тому числі сільських жінок,
жінок національних меншин, про їхні
права та підвищення рівня їх
правової грамотності в усіх
питаннях, які охоплюються
Конвенцією ООН, про ліквідацію
всіх форм дискримінації щодо жінок

2018-2022
роки

Служба у справах
дітей та сім'ї
облдержадмі-
ністрації,
райдержадміністра-
ції,
міськвиконкоми
(міст обласного
значення), ОТГ,
громадські
організації (за
згодою)

Обласний
бюджет

2018 40,0 На 60 відсотків
підвищити
поінформованість
жінок, у тому числі
сільських жінок,
жінок національних
меншин, про їхні
права та
підвищення рівня
їх правової
грамотності в усіх
питаннях

2019 50,0
2020 60,0
2021 70,0
2022 75,0

6.6. Організація та проведення
освітньо-просвітницьких заходів
(зокрема із залученням засобів
масової інформації), спрямованих на
поширення гендерних знань,
рівності, подолання гендерних
стереотипів та недискримінації,
забезпечення рівних прав та
можливостей жінок і чоловіків
шляхом поширення рекламно-
інформаційних матеріалів
соціального спрямування щодо
протидії дискримінації за ознакою
статі

2018-2022
роки

Служба у справах
дітей та сім'ї
облдержадмі-
ністрації,
управління
інформації та
зв’язків з громадсь-
кістю облдержадмі-
ністрації, райдерж-
адміністрації,
міськвиконкоми
(міст обласного
значення), ОТГ,
громадські
організації (за
згодою)

Обласний
бюджет

2018 50,0 Підвищити рівень
обізнаності 60
відсотків населення
щодо гендерних
знань, рівність,
подолання
гендерних
стереотипів та
недискримінації

2019 50,0
2020 60,0
2021 70,0
2022 75,0
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1. 6.7. Проведення інформаційних

заходів, спрямованих на заохочення
чоловіків користуватися відпусткою
по догляду за дитиною до досягнення
нею трирічного віку.

2018-
2022
роки

Служба у справах
дітей та сім'ї
облдержадміністрації,
управління інформації
та зв’язків з
громадськістю
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
міськвиконкоми (міст
обласного значення),
ОТГ,
громадські організації
(за згодою)

Вкладень
коштів не
потребує

На 30 відсотків
збільшити кількість
чоловіків, які
користуються
відпусткою по
догляду за дитиною
до досягнення нею
трирічного віку

6.8. Придбання та розміщення у
державних установах (центрах
зайнятості, лікарнях, органах і
установах соціального захисту
населення) інформаційних плакатів
щодо видів дискримінації, покарання
за неї та засобів правового захисту.

2018-
2022
роки

Райдержадміністрації,
міськвиконкоми (міст
обласного значення),
об’єднані
територіальні
громади.

Обласний
бюджет

2018 20,0 На 50 відсотків
підвищити
поінформованість
населення щодо
видів
дискримінації,
покарання за неї та
засобів правового
захисту

2019 30,0
2020 40,0
2021 50,0
2022 55,0

ВСЬОГО 2018 39022,5
2019 41812,2
2020 49116,7
2021 57532,9
2022 67314,6

254798,9

______________
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VI. Очікувані результати виконання Програми, визначення її
ефективності

1. Розвиток сімейних форм виховання та усиновлення дітей:
- забезпечити 95 відсотків дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського

піклування, сімейними формами виховання;
- забезпечити зменшення рівня сирітства до 1,0 відсотка дітей від

загальної чисельності дитячого населення;
- забезпечити не нижчий відсоток усиновлених дітей порівняно з

попереднім роком;
- щорічне зростання середньорічної чисельності наявного населення

області на 3,5 тис. осіб (на 0,2 %).
2. Захист житлових та майнових прав дітей-сиріт та дітей,

позбавлених батьківського піклування:
- збільшити до 90 відсотків кількість дітей, які забезпечені житлом;
- зберегти право на житло 100 відсотків дітей-сиріт, дітей, позбавлених

батьківського піклування.
3. Забезпечення безпечного та змістовного оздоровлення і відпочинку

дітей:
- збільшити до 80 відсотків кількість дітей, охоплених організованими

формами оздоровлення та відпочинку;
- збільшити до 90 відсотків кількість дітей, які потребують особливої

соціальної уваги та підтримки, охоплених організованими формами
оздоровлення та відпочинку.

4. Функціонування закладів соціального захисту дітей:
- забезпечення належного функціонування обласних центрів соціально-

психологічної реабілітації дітей;
- розширити в області мережу центрів соціально-психологічної

реабілітації дітей;
- вживати заходи щодо утримання ємності центрів соціально-

психологічної реабілітації дітей на рівні не менше ніж 300 місць.
5. Надання комплексної підтримки сім’ям, які опинились в складних

життєвих обставинах:
- взяти під соціальний супровід 95 відсотків сімей, які перебувають у

складних життєвих обставинах;
- здійснення соціальної підтримки 80 відсотків сімей, які перебувають в

складних життєвих обставинах шляхом створення ефективної системи захисту
населення через запровадження механізму комплексного надання та соціальних
послуг;

- здійснення соціальної підтримки 100 відсотків сімей, які перебувають в
складних життєвих обставинах, шляхом створення ефективної системи захисту
населення через запровадження механізму комплексного надання сім’ям
адресної матеріальної допомоги;
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- забезпечення соціального захисту та підтримки 95 відсотків сімей, які
опинились у складних життєвих обставинах, з метою запобігання асоціальним
проявам у сім’ї;

- забезпечити повернення в біологічні сім’ї або сім’ї родичів 50 відсотків
дітей, вилучених з сімей в складних життєвих обставинах;

- зменшення кількості дітей, які вилучені з сім’ї в результаті загрозливих
умов життю або здоров’ю дитини, не менше ніж на 1 відсоток, порівняно з
минулим роком;

- забезпечення соціальним супроводом 100 відсотків сімей загиблих
учасників АТО та Героїв Небесної Сотні.

6. Профілактика злочинності, негативних проявів серед дітей,
запобігання безпритульності та бродяжництва:

- систематично проводити профілактичні рейди: «Підліток», «Вокзал»,
«Діти вулиці» в кількості не меншій ніж за попередній рік;

- притягнення 100 відсотків батьків до відповідальності за неналежне
виконання батьківських обов’язків;

- притягнення 100 відсотків осіб за порушення торгівлі спиртних та
тютюнових виробів.

7. Підтримка багатодітних сімей. Матері-героїні:
- забезпечити 100 відсотків багатодітних сімей пільгами, які належать їм

відповідно до законодавства;
- пришвидшити процес надання жінкам почесного звання «Мати-

героїня».
8. Попередження насильства в сім’ї:
- надання 100 відсотків соціальної допомоги та забезпечення правового

захисту осіб, які постраждали від різних форм насильства в сім’ї, шляхом
удосконалення системи відновлення їхніх прав, надання комплексу послуг,
впровадження механізму взаємодії суб'єктів у сфері протидії насильства в
сім’ї.

- підвищення професійного рівня спеціалістів, які надають допомогу
особам, які постраждали від різних форм насильства в сім’ї, здійснюють їх
реабілітацію та соціальну реінтеграцію;

- заходами з протидії різних форм насильства в сім’ї охопити не менше
ніж 70 відсотків населення області;

- забезпечити 100 відсотків осіб, які набули статус постраждалих від
різних форм насильства в сім’ї, комплексом соціальних послуг.

9. Протидія торгівлі людьми, гендерна політика:
- забезпечити проведення інформаційно-просвітницьких кампаній за

участю засобів масової інформації, закладів культури та навчальних закладів з
метою подолання стереотипних уявлень про роль жінки і чоловіка;

- підвищувати щокварталу на 10 відсотків рівень поінформованості
населення з питань рівного розподілу сімейних обов’язків та відповідальності
між жінками і чоловіками щодо виховання дитини;
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- удосконалювати механізм реагування на факти дискримінації за
ознакою статі;

- підвищувати щокварталу на 5 відсотків рівень поінформованості
роботодавців з питань запровадження міжнародних стандартів рівності
співробітників у сфері праці;

- забезпечувати подальшу співпрацю з міжнародними громадськими
організаціями та громадськими об’єднаннями, діяльність яких спрямована на
забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;

- охопити заходами щодо виховання і пропаганди серед населення
України культури гендерної рівності не менше ніж 60 відсотків населення
області.

Реалізація Програми є ефективним механізмом захисту прав дітей та
підтримки сімей, оскільки базується у суворій відповідності з принципами:

- посилення відповідальності кожного з батьків за вихованням дітей;
- недопущення вилучення дитини з родини без відповідних підстав;
- родинного походження при влаштуванні дітей;
- збереження контактів дитини з біологічною родиною, родинним

оточенням у тому разі, коли це не шкодить її інтересам;
- переміщення дитини із закладу в заклад лише на основі оцінки потреб

дитини та індивідуального плану її розвитку в інтересах дитини;
- пріоритету дій щодо усунення причин, що спонукають направлення

дітей до інтернатних установ, та щодо розвитку сімейних форм виховання
дітей-сиріт, соціалізації та адаптації випускників інтернатних закладів.

- рівності прав жінок та чоловіків;
- профілактики насильства в сім'ї;
- запобігання торгівлі людьми;
- сприяння демографічному розвитку.

VII. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Органом, що здійснює координацію дій між виконавцями Програми та
контролює її виконання, визначає порядок взаємного інформування
(із зазначенням конкретних строків), звітування, є служба у справах дітей та
сім’ї Київської обласної державної адміністрації.

_______________
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