
 
БАШТАНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 
від  08.02.2019 №33-р  
 
 
Про затвердження плану заходів з 
виконання Державної соціальної 
програми «Національний план дій 
щодо реалізації Конвенції ООН 
про права дитини» на період до 
2021 року в Баштанському районі 
 
 

Відповідно до статей 2, 16, 23 Закону України «Про місцеві державні 
адміністрації», постанови Кабінету Міністрів України від 30 травня          
2018 року № 453 «Про затвердження Державної соціальної програми 
«Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» 
на період до 2021 року», розпорядження голови Миколаївської обласної 
районної державної адміністрації від 11.01.2019 № 9-р «Про затвердження 
плану заходів з виконання Державної соціальної програми «Національний 
план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 
2021 року в Миколаївській області» з о б о в ' я з у ю : 
 

1. Затвердити план заходів з виконання Державної соціальної програми 
«Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» 
на період до 2021 року в Баштанському районі (далі – план заходів), що 
додається. 

2. Рекомендувати виконкомам міської та сільських рад затвердити 
відповідні заходи та забезпечити їх виконання. 

3. Рекомендувати виконкомам міської та сільських рад, районному 
відділу поліції ГУНП України в Миколаївській області , районному центру 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, центральній районній лікарні та 
відділу освіти, молоді і спорту райдержадміністрації, Баштанському відділу з 
питань пробації Південого міжрегіонального управління з питань управління 
виконання покарань та пробації Міністерства юстиції забезпечити: 

 1) Виконання плану заходів за рахунок коштів, передбачених з цією 
метою у державному та місцевих бюджетах району на 2018-2021 роки, а 
також інших джерел, не заборонених чинним законодавством; 
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 2) подання до 25 грудня службі у справах дітей райдержадміністрації 
інформації про стан виконання плану заходів. 

 4. Службі у справах дітей райдержадміністрації (Костенко С.В.) 
забезпечити підготовку узагальненої інформації про стан виконання плану 
заходів службі у справах дітей облдержадміністрації до 05 січня; 

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 

 

 
Перший заступник голови 
райдержадміністрації, виконувач 
функцій і повноважень голови 
райдержадміністрації                                                               О. СЛАВІНСЬКИЙ 



                                                                                                                                                                         ЗАТВЕРДЖЕНО  

Розпорядження 
голови  
Баштанської районної  
державної 
адміністрації 

                                                                                                                                                                          від 08.02.2019 №33-р 
 
 

План заходів 

з виконання Державної соціальної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про 

права дитини» на період до 2021 року в Баштанському районі 

 

№ 

з/п 

Найменування 

завдання 

Найменування 

заходу 

Відповідальні за 

виконання 

Строк 

виконання 

Джерела 

фінансування 

Прогнозний 

обсяг 

фінансових 

ресурсів для 

виконання 

завдань, 

тис. гривень 

2019 2020 2021 

I. Створення сприятливих умов для життя та розвитку дитини 

1. Розроблення та 
затвердження 
мінімальних 
стандартів 
благополуччя та 

1) впровадження 
показників 
(індикаторів) 
національного і 
регіонального рівня 

Служба у справах 
дітей  
райдержадміністрації 

Протягом 
2019 -2021 
років 

- - - - 
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безпеки дитини щодо забезпечення 
захисту прав та 
інтересів дитини 

 2) проведення 
комплексного 
аналізу становища 
дітей для визначення 
актуальних проблем 
дитинства з метою 
підготовки та 
схвалення щорічної 
доповіді про 
становище дітей в 
районі 

Служба у справах 
дітей  
райдержадміністрації 

Протягом 
2019 -2021 
років 

- - - - 

2. Забезпечення 
дитини якісною 
медичною 
допомогою від 
народження, у  
тому числі 
запровадження 
програм 
профілактики 
захворювань 

1) запровадження 
глобальної 
ініціативи Дитячого 
фонду ООН 
(ЮНІСЕФ) щодо 
інтегрованого 
ведення хвороб 
дитячого віку 

Баштанська 
центральна районна 
лікарня ( за 
узгодженням) 

Протягом 
2019 -2021 
років 

Державний  
бюджет 

- - - 

 2) адаптація 
довідника 
інтегрованого 
ведення хвороб 
дитячого віку для 
стаціонарної 

Баштанська 
центральна районна 
лікарня ( за 
узгодженням) 

Протягом 
2019 -2021 
років 

Державний  
бюджет 

- - - 
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допомоги дітям 

 3) подальше 
впровадження 
глобальної 
ініціативи Дитячого 
фонду ООН 
(ЮНІСЕФ) щодо 
надання медичної 
допомоги підліткам 
і молоді на 
принципах 
дружнього підходу 
та розвиток клінік, 
дружніх до молоді 

Баштанська 
центральна районна 
лікарня ( за 
узгодженням) 

Протягом 
2019 -2021 
років 

Державний  
бюджет 

- - - 

 4) подальше 
впровадження 
глобальної стратегії 
Дитячого фонду 
ООН (ЮНІСЕФ) 
щодо годування 
дітей грудного та 
раннього віку — 
розширеної 
ініціативи “Лікарня, 
доброзичлива до 
дитини” 

Баштанська 
центральна районна 
лікарня ( за 
узгодженням) 

Протягом 
2019 -2021 
років 

Державний  
бюджет 

- - - 

 5) здійснення 
заходів щодо 

Баштанська 
центральна районна 

Протягом 
2019 -2021 

Державний  
бюджет 

- - - 
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збереження 
здоров’я, 
попередження 
інвалідності та 
смертності 
новонароджених та 
дітей віком до п’яти 
років, а саме: 

лікарня ( за 
узгодженням) 

років 

 - створення 
кабінетів 
спостереження за 
здоров’ям та 
розвитком 
новонароджених та 
дітей з 
обмеженнями 
життєдіяльності 

Баштанська 
центральна районна 
лікарня ( за 
узгодженням) 

Протягом 
2019 -2021 
років 

Державний  
бюджет 

- - - 

 - впровадження 
нормативно-
правових актів щодо 
організації 
розширеного 
неонатального 
скринінгу 

Баштанська 
центральна районна 
лікарня 

Протягом 
2019 -2021 
років 

Державний  
бюджет 

- - - 

 6)  впровадження 
пілотного проекту 
«Створення системи 
надання послуг 

Баштанська 
центральна районна 
лікарня ( за 
узгодженням) 

Протягом 
2019 -2021 
років 

Державний  
бюджет 

- - - 
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раннього втручання” 
для превенції 
інвалідності у дітей 
з обмеженнями 
життєдіяльності 

 8) впровадження 
стандартів та послуг 
для медичної 
реабілітації 
новонароджених та 
дітей з 
обмеженнями 
життєдіяльності 
після відповідної їх 
розробки на вищому 
рівні 

Баштанська 
центральна районна 
лікарня ( за 
узгодженням) 

Протягом 
2019 -2021 
років 

Державний  
бюджет 

- - - 

 9) проведення 
тренінгів із: 
- первинної 
реанімації 
новонароджених та 
серцево-легеневої 
реанімації дітей - 
для спеціалістів 
закладів охорони 
здоров’я 

Баштанська 
центральна районна 
лікарня 

Протягом 
2019 -2021 
років 

Державний  
бюджет 

- - - 

 - долікарняної 
допомоги дітям - для 

Баштанська 
центральна районна 

Протягом 
2019 -2021 

Державний  
бюджет 

- - - 
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спеціалістів галузі 
освіти, соціального 
захисту, 
Національної поліції 

лікарня ( за 
узгодженням), відділ 
освіти, молоді та 
спорту 
райдержадміністрації, 
відділ освіти, молоді 
та спорту 
виконавчого комітету 
Баштанської міської 
ради ( за 
узгодженням), 
управління 
соціального захисту 
населення 
райдержадміністрації, 
Баштанський відділ 
Національної поліції 
в Миколаївській 
області (за 
узгодженням) 

років 

 10) удосконалення 
методів і засобів 
профілактики, 
діагностики та 
лікування соціально 
значущих 
захворювань 
(туберкульозу, ВІЛ-

Баштанська 
центральна районна 
лікарня ( за 
узгодженням) 

Протягом 
2019 -2021 
років 

Державний  
бюджет 

- - - 



 9

інфекціїї/СНІДу) для 
дитячого населення; 
затвердження 
міжнародних 
клінічних настанов з 
діагностики та 
лікування 
туберкульозу та 
латентної 
туберкульозної 
інфекції у дітей. 
Удосконалення 
алгоритму роботи у 
вогнищах 
туберкульозної 
інфекції 

 11) впровадження 
новітніх медичних 
технологій 
діагностики, 
лікування та 
профілактики 
дитячих хвороб та 
вроджених 
порушень, 
розроблених МОЗ  

Баштанська 
центральна районна 
лікарня( за 
узгодженням) 

Протягом 
2019 -2021 
років 

Державний  
бюджет 

- - - 

 12) впровадження 
здоров’язберігаючих 

Баштанська 
центральна районна 

Протягом 
2019 -2021 

Державний  
бюджет 

- - - 
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технологій для 
дитячого населення 

лікарня ( за 
узгодженням) 

років 

 13) вивчення 
прогнозних 
тенденцій стану 
здоров’я дитячого 
населення країни 

Баштанська 
центральна районна 
лікарня ( за 
узгодженням) 

Протягом 
2019 -2021 
років 

Державний  
бюджет 

- - - 

 14) продовження 
централізованих 
заходів програмного 
характеру для 
забезпечення дітей 
необхідними 
лікарськими 
засобами, виробами 
медичного 
призначення, 
лікувальним 
харчуванням та 
медичним 
обладнанням 

Баштанська 
центральна районна 
лікарня ( за 
узгодженням) 

Протягом 
2019 -2021 
років 

Державний  
бюджет 

- - - 

 Впровадження 
сучасних 
підходів до 
профілактики, 
діагностики та 
лікування 

1) впровадження 
сучасних підходів 
до профілактики, 
діагностики та 
лікування дітей з 
туговухістю 

Баштанська 
центральна районна 
лікарня ( за 
узгодженням) 

Протягом 
2019 -2021 
років 

Державний  
бюджет 

- - - 

 2) впровадження Баштанська Протягом Державний  - - - 
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ранньої діагностики 
та оперативного 
лікування 
ретинопатій у 
глибоко 
недоношених дітей 

центральна районна 
лікарня ( за 
узгодженням) 

2019 -2021 
років 

бюджет 

 3) впровадження 
сучасних підходів з 
корекції мовних 
порушень у 
ранньому віці 

Баштанська 
центральна районна 
лікарня ( за 
узгодженням) 

Протягом 
2019 -2021 
років 

Державний  
бюджет 

- - - 

 4) впровадження 
імунного паспорта у 
часто хворіючих 
дітей  

Баштанська 
центральна районна 
лікарня ( за 
узгодженням) 

Протягом 
2019 -2021 
років 

Державний  
бюджет 

- - - 

 5) впровадження 
генетичного 
паспорта вроджених 
вад розвитку 

Баштанська 
центральна районна 
лікарня ( за 
узгодженням) 

Протягом 
2019 -2021 
років 

Державний  
бюджет 

- - - 

 6) впровадження 
ранньої діагностики 
та корекції аутизму 
у дітей 0-3 років 
життя 

Баштанська 
центральна районна 
лікарня ( за 
узгодженням) 

Протягом 
2019 -2021 
років 

Державний  
бюджет 

- - - 

3. Удосконалення 
превентивних 
заходів, 
спрямованих на 

1) формування в 
учнів 5-9 класів 
свідомого ставлення 
до свого життя і 

Відділ освіти, молоді 
та спорту 
райдержадміністрації, 
відділ освіти, молоді 

Протягом 
2019 -2021 
років 

Державний  
бюджет 

- - - 
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формування 
здорового 
способу життя 
підростаючого 
покоління 

здоров’я, 
удосконалення 
навчання життєвим 
навичкам на 
компетентнісних 
засадах у межах 
предмета «Основи 
здоров’я», 
формування 
здоров’язберігаючої 
компетентності 
шляхом реалізації у 
предметах 
інваріантної 
складової 
навчальних планів 
наскрізної змістової 
лінії “Здоров’я і 
безпека” з 
використанням 
сучасних 
інформаційних 
технологій 

та спорту 
виконавчого комітету 
Баштанської міської 
ради ( за 
узгодженням) 

 2) підвищення 
рівня обізнаності 
дітей та їх батьків 
щодо здорового 
способу життя, у 

Відділ освіти, молоді 
та спорту 
райдержадміністрації, 
відділ освіти, молоді 
та спорту 

Протягом 
2019 -2021 
років 

Державний  
бюджет 

- - - 
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тому числі 
профілактики ВІЛ-
інфекції/СНІДу. 
Проведення 
просвітницької 
роботи у 
загальноосвітніх 
навчальних закладах 
до дня боротьби з 
туберкульозом: 
бесід, анкетувань, 
конкурсів на кращий 
малюнок 

виконавчого комітету 
Баштанської міської 
ради ( за 
узгодженням) 

 3) проведення 
інформаційно-
просвітницьких 
акцій, спрямованих 
на пропаганду 
здорового способу 
життя. Поширення 
обізнаності з 
профілактики 
туберкульозу через 
засоби масової 
інформації 
(телебачення, радіо, 
друковані видання) 

Відділ освіти, молоді 
та спорту 
райдержадміністрації, 
відділ освіти, молоді 
та спорту 
виконавчого комітету 
Баштанської міської 
ради ( за 
узгодженням), 
Баштанська 
центральна районна 
лікарня. ( за 
узгодженням) 

Протягом 
2019 -2021 
років 

Державний  
бюджет 

- - - 
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 4) проведення 
просвітницької 
роботи у 
відділеннях дружніх 
до молоді 

Баштанська 
центральна районна 
лікарня. ( за 
узгодженням) 

Протягом 
2019 -2021 
років 

Державний  
бюджет 

- - - 

4. Створення 
ефективного, 
доступного та 
доброзичливого 
освітнього 
середовища, 
спрямованого на 
розвиток 
дитини, її 
талантів, 
розумових і 
фізичних 
здібностей; 
забезпечення 
доступу до 
якісної освіти, 
насамперед у 
сільській 
місцевості 

1) забезпечення 
дітей 
з особливими 
освітніми потребами 
місцями у закладах 
дошкільної освіти 

Відділ освіти, молоді 
та спорту 
райдержадміністрації, 
відділ освіти, молоді 
та спорту 
виконавчого комітету 
Баштанської міської 
ради ( за 
узгодженням). 

Протягом 
2019 -2021 
років 

Державний  
бюджет 

- - - 

 2) забезпечення 
інклюзивного 
навчання дітей з 
особливими 
освітніми потребами 
у закладах загальної 
середньої освіти 

Відділ освіти, молоді 
та спорту 
райдержадміністрації, 
відділ освіти, молоді 
та спорту 
виконавчого комітету 
Баштанської міської 
ради ( за 
узгодженням). 

Протягом 
2019 -2021 
років 

Державний  
бюджет 

- - - 

5. Забезпечення 
духовного, 
морального і 
культурного 

1) сприяння у 
створенні умов для 
забезпечення 
потреби дітей та 

Відділ освіти, молоді 
та спорту 
райдержадміністрації, 
відділ освіти, молоді 

Протягом 
2019 -2021 
років 

Державний  
бюджет 

- - - 
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розвитку дитини молоді у творчій 
самореалізації, їх 
інтелектуального, 
духовного, 
фізичного розвитку: 

та спорту 
виконавчого комітету 
Баштанської міської 
ради ( за 
узгодженням). 

 - організація, 
проведення в 
області та 
забезпечення участі 
мистецьких 
колективів, учнів 
мистецьких шкіл та 
читачів бібліотек у 
міжнародних, 
національних та 
обласних 
фестивалях, 
конкурсах, святах 
(заходах), оглядах, 
творчих звітах тощо 

Відділ культури  
райдержадміністрації 

Протягом 
2019 -2021 
років 

Державний  
бюджет 

- - - 

 2) Сприяння 
всебічному розвитку 
та популяризації 
української 
культури, 
відродженню і 
просуванню 
українських 

Відділ культури  
райдержадміністрації 

Протягом 
2019 -2021 
років 

Державний  
бюджет 

- - - 
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національних 
традицій: 

 - організація і 
проведення  
фестивалів, свят 
(заходів), оглядів, 
конкурсів тощо  з 
метою виховання та 
всебічного розвитку 
підростаючого 
покоління на основі 
національних 
традицій 

Відділ культури  
райдержадміністрації 

Протягом 
2019 -2021 
років 

Державний  
бюджет 

- - - 

 - проведення 
заходів щодо 
відзначення Дня 
Конституції 
України, Дня 
незалежності 
України, річниць 
Збройних Сил 
України, визволення 
України від 
німецько-
фашистських 
загарбників, Дня 
захисника України 

Відділ культури  
райдержадміністрації 

Протягом 
2019 -2021 
років 

Місцеві 
бюджети 

- - - 
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та інших свят 

6. Інтеграція дітей, 
які утримуються 
в інтернатних 
закладах, у 
соціальний 
простір 
територіальної 
громади 

запровадження 
наставництва над 
дитиною, яка 
проживає в закладі 
для дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених 
батьківського 
піклування, іншому 
закладі для дітей 

Районний центр 
соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді    
( за узгодженням) 

Протягом 
2019 -2021 
років 

Державний  
бюджет 

- - - 

II. Забезпечення рівних можливостей для всіх дітей 

7. Удосконалення 
системи захисту 
прав та інтересів 
дітей з 
інвалідністю, 
інтегрування їх 
у соціум; 
впровадження 
інтегрованих 
послуг для дітей 
зазначеної 
категорії в 
територіальній 
громаді 

запровадження 
інноваційних 
соціальних послуг 
для дітей з 
інвалідністю в 
установах та 
закладах 
соціального 
обслуговування 
органів соціального 
захисту населення 

Управління 
соціального захисту 
населення 
райдержадміністрації, 
виконавчий  орган 
Баштанської міської 
ради (за 
узгодженням)  

Протягом 
2019 -2021 
років 

Міський та 
районний 
бюджети 

- - - 
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8. Зміцнення 
системи захисту 
прав та інтересів 
дітей-сиріт і 
дітей, 
позбавлених 
батьківського 
піклування 

1) запровадження 
відповідного 
механізму 
збереження житла 
дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених 
батьківського 
піклування, яке 
належить їм на праві 
власності або 
користування 

Служба у справах 
дітей 
райдержадміністрації, 
виконавчий  орган 
Баштанської міської 
ради (за 
узгодженням) та  
сільських рад . 

Протягом 
2019 -2021 
років 

Міський та 
районний 
бюджети 

- - - 

 2) веденням обліку 
нерухомого майна 
дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених 
батьківського 
піклування, яке 
належить їм на праві 
власності або 
користування, його 
збереженням, 
використанням та 
поверненням у 
придатному для 
проживання стані, в 
тому числі майна, 
над яким 
установлено опіку 

Служба у справах 
дітей 
райдержадміністрації, 
виконавчий  орган 
Баштанської міської 
ради (за 
узгодженням) та  
сільських рад . 

Протягом 
2019 -2021 
років 

Міський та 
районний 
бюджети 

- - - 
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 3) проведення  
аналізу інформації 
щодо нерухомого 
майна дітей-сиріт, 
дітей, позбавлених 
батьківського 
піклування, яке 
належить їм на 
праві власності або 
користування, його 
збереження, 
використання та 
повернення у 
придатному для 
проживання стані, 
в тому числі майна, 
над яким 
установлено опіку 

Служба у справах 
дітей 
райдержадміністрації, 
виконавчий  орган 
Баштанської міської 
ради (за 
узгодженням) та  
сільських рад . 

Протягом 
2019 -2021 
років 

Міський та 
районний 
бюджети 

- - - 

 4) проведення 
роз’яснювальної  
роботи серед 
опікунів, 
піклувальників, 
прийомних батьків, 
батьків-вихователів 
стосовно 
дотримання  
законодавства в 

Служба у справах 
дітей 
райдержадміністрації, 
районний центр 
соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді    
( за узгодженням) 

Протягом 
2019 -2021 
років 

Міський та 
районний 
бюджети 

- - - 
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частині захисту 
житлових і 
майнових прав 
дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених 
батьківського 
піклування 
(своєчасна передача 
житла у власність 
дітей, оформлення 
спадщини тощо) 

9. Забезпечення 
прав дітей-
іноземців, дітей 
національних 
меншин та 
дітей, 
розлучених із 
сім’єю, які не є 
громадянами 
України, у тому 
числі дітей-
біженців та 
дітей, які 
потребують 
додаткового 
захисту 

 сприяння 
забезпеченню 
законного 
представництва 
дітей, розлучених із 
сім’єю, їх 
своєчасного 
тимчасового 
влаштування 
відповідно до 
найкращих інтересів 
дітей 

Служба у справах 
дітей 
райдержадміністрації 

Протягом 
2019 -2021 
років 

Районний 
бюджет 

- - - 
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10. Створення умов 
для всебічного 
розвитку дітей із 
сільської 
місцевості 

1) створення умов 
для вступу дітей до 
мистецьких шкіл у 
сільській місцевості 

Виконавчий  орган 
Баштанської міської 
ради (за 
узгодженням) та  
сільських рад . 

Протягом 
2019 -2021 
років 

Місцевий 
бюджет 

- - - 

 2) надання 
бібліотечними 
закладами 
безкоштовної 
інформаційної та 
консультативної 
допомоги у 
сільській місцевості 

Відділ культури  
райдержадміністрації, 
виконавчий  орган 
Баштанської міської 
ради (за 
узгодженням) та  
сільських рад . 

Протягом 
2019 -2021 
років 

Міський та 
районний 
бюджет 

- - - 

 3) сприяння 
діяльності фахівців 
із соціальної роботи 
відповідно до 
потреб 
територіальної 
громади 

Управління 
соціального захисту 
населення 
райдержадміністрації, 
виконавчий  орган 
Баштанської міської 
ради (за 
узгодженням) та  
сільських рад . 

Протягом 
2019 -2021 
років 

Міський та 
районний 
бюджет 

- - - 

III. Зміцнення інституту сім’ї та формування відповідального батьківства 

11. Запровадження 
в 
територіальних 
громадах 

забезпечення дітям 
рівного доступу до 
необхідних 
соціальних послуг 

Відділ освіти молоді 
та спорту 
райдержадміністрації, 
управління 

Протягом 
2019 -2021 
років 

Міський та 
районний 
бюджет 

- - - 
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широкого 
спектру 
превентивних 
послуг з метою 
забезпечення 
рівного доступу 
до соціальних 
послуг за 
потребою 

на рівні 
територіальних 
громад відповідно 
до індивідуальних 
потреб дівчат і 
хлопців 

соціального захисту 
населення, 
виконавчий  орган 
Баштанської міської 
ради (за 
узгодженням) та  
сільських рад . 

12. Забезпечення 
догляду та 
виховання дітей, 
у тому числі 
дітей з 
інвалідністю, в 
сім’ях або в 
умовах, 
максимально 
наближених до 
сімейних, 
реформування 
та реорганізація 
інтернатних 
закладів 

1) сприяння в 
реалізації права  
кожної дитини-
сироти  і дитини, 
позбавленої 
батьківського 
піклування, з 
інвалідністю на 
виховання в сім’ї 

Служба у справах 
дітей 
райдержадміністрації 

Протягом 
2019 -2021 
років 

Районний 
бюджет 

- - - 

 2) розроблення та 
затвердження плану 
заходів з реалізації    
II етапу 
Національної 
стратегії 
реформування 
системи 
інституційного 
догляду та 

Служба у справах 
дітей 
райдержадміністрації, 
виконавчий  орган 
Баштанської міської 
ради (за 
узгодженням) та  
сільських рад . 

2019 рік - - - - 
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виховання дітей на 
2019 - 
2026 роки в 
Баштанському 
районі 

 3) розроблення та 
затвердження 
регіональних планів 
реформування 
системи 
інституційного 
догляду та 
виховання дітей на 
основі комплексного 
аналізу забезпечення 
прав дітей та мережі 
закладів 
інституційного 
догляду та 
виховання дітей; 
інвентаризації 
соціальних, освітніх, 
медичних і 
реабілітаційних 
послуг, що 
фактично надаються 
дітям та сім’ям з 
дітьми різних 

Служба у справах 
дітей 
райдержадміністрації 

2019 рік - - - - 
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категорій. 

 4) влаштування 
дітей-сиріт 
виховання дітей-
сиріт та дітей, 
позбавлених 
батьківського 
піклування, до 
сімейних форм 
виховання  

Служба у справах 
дітей 
райдержадміністрації 

Протягом 
2019 -2021 
років 

- - - - 

 5) проведення 
широкої 
інформаційної 
кампанії із 
залученням засобів 
масової інформації з 
питань 
пропагування 
влаштування дітей-
сиріт та дітей, 
позбавлених 
батьківського 
піклування, до сімей 
опікунів, 
піклувальників, 
прийомних сімей та 
дитячих будинків 
сімейного типу 

Районний центр 
соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді 
(за узгодженням), 
служба у справах 
дітей 
райдержадміністрації. 

Протягом 
2019 -2021 
років 

Місцевий   
бюджет 

- - - 
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 7) проведення 
заходів, пов’язаних з 
якісним підбором 
кандидатів у 
прийомні батьки та 
батьки-вихователі 

Районний центр 
соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді 
(за узгодженням) 

Протягом 
2019 -2021 
років 

Місцевий   
бюджет 

- - - 

 8)  надання 
соціальних послуг 
сім’ям, які 
усиновили, взяли на 
виховання дітей з 
інвалідністю 

Районний центр 
соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді 
(за узгодженням) 

Протягом 
2019 -2021 
років 

- - - - 

  9) забезпечення 
доступу населення 
до повної та 
об’єктивної 
інформації з питань 
усиновлення дітей-
сиріт та дітей, 
позбавлених 
батьківського 
піклування 

Служба у справах 
дітей 
райдержадміністрації, 
виконавчий орган 
Баштанської міської 
ради (міст обласного 
значення) рад (за 
узгодженням) 

Протягом 
2019 -2021 
років 

- - - - 

13. Посилення 
роботи з 
профілактики 
бездоглядності 
та 
безпритульності 

1) проведення 
профілактичної 
роботи із 
запобігання 
самовільному 
залишенню дітьми 

Відділ освіти, молоді 
та спорту 
райдержадміністрації, 
відділ освіти, молоді 
та спорту 
Баштанської міської 

Протягом 
2019 -2021 
років 

- - - - 
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дітей місця проживання, у 
тому числі закладів 
інституційного 
догляду та 
виховання дітей 

ради ( за 
узгодженням) , 
служба у справах 
дітей 
райдержадміністрації 
  

 2) проведення 
профілактичних 
заходів з метою 
попередження 
вчинення дітьми 
адміністративних і 
кримінальних 
правопорушень, 
втягнення їх у 
протиправну 
діяльність, інших 
негативних проявів 
у підлітковому 
середовищі, а також 
виявлення дітей, які 
залишилися без 
батьківського 
піклування 

Відділ освіти, молоді 
та спорту 
Баштанської міської 
ради ( за 
узгодженням), відділ 
освіти, молоді та 
спорту 
райдержадміністрації, 
служба у справах 
дітей 
райдержадміністрації 

Протягом 
2019 -2021 
років 

- - - - 

14. Запровадження 
раннього 
виявлення сімей 
з дітьми, які 

забезпечення 
здійснення 
комплексних заходів 
щодо захисту прав 

Районний центр 
соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді 
(за узгодженням) 

Протягом 
2019 -2021 
років 

- - - - 
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перебувають у 
складних 
життєвих 
обставинах та 
надання їм 
своєчасної та 
ефективної 
соціальної 
допомоги 

та інтересів дітей, 
які перебувають у 
складних життєвих 
обставинах, зміни 
підходів під час їх 
виявлення 

15. Удосконалення 
соціально-
педагогічної 
роботи з 
формування 
відповідального 
батьківства, 
сімейних 
цінностей у 
підлітків, 
підготовка 
молоді до 
сімейного життя 

1) підвищення рівня 
культури сімейних 
стосунків і 
відповідальності 
батьків за виконання 
своїх обов’язків 
шляхом активізації 
участі батьків у 
семінарах, тренінгах 

Відділ освіти, молоді 
та спорту 
райдержадміністрації, 
відділ освіти, молоді 
та спорту 
виконавчого комітету 
Баштанської міської 
ради (за 
узгодженням), 
районний центр 
соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді 
(за узгодженням) 

Протягом 
2019 -2021 
років 

- - - - 

IV. Захист дітей від насильства 

16.  Формування 
політики 
громадської 
нетерпимості до 
всіх форм 

1) проведення 
широкомасштабних 
інформаційно-
просвітницьких  
заходів, 

Служба у справах 
дітей 
райдержадміністрації, 
управління 
соціального захисту 

Протягом 
2019 -2021 
років 

Державний  
бюджет 

- - - 
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насильства над 
дітьми в 
суспільстві 

спрямованих га 
формування 
громадянської 
небайдужості до 
усіх форм 
насильства та 
жорстокого 
поводження з дітьми 

населення 
райдержадміністрації, 
районний центр 
соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді 
(за узгодженням) 

17. Створення 
системи 
ефективної 
профілактики та 
протидії 
домашньому 
насильству над 
дітьми  

1) сприяння 
розвитку та 
доступності 
соціальних, 
інформаційних, 
правових послуг для 
дітей, які 
постраждали від 
домашнього 
насильства 

Служба у справах 
дітей 
райдержадміністрації, 
управління 
соціального захисту 
населення 
райдержадміністрації, 
районний центр 
соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді 
(за узгодженням) 

Протягом 
2019 -2021 
років 

Державний  
бюджет 

- - - 

 2) удосконалення 
міжвідомчої 
взаємодії суб’єктів, 
які здійснюють 
заходи з питань 
протидії та захисту 
дітей від усіх форм 
насильства та 
жорстокого 

Служба у справах 
дітей 
райдержадміністрації, 
управління 
соціального захисту 
населення 
райдержадміністрації, 
Баштанська районна 
центральна лікарня         

Протягом 
2019 -2021 
років 

- - - - 
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поводження ( за узгодженням), 
відділ освіти, молоді 
та спорту 
райдержадміністрації, 
районний центр 
соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді 
(за узгодженням) 

18. Удосконалення 
заходів щодо 
протидії 
найгіршим 
формам дитячої 
праці, 
проституції та 
порнографії.  
Захист дітей від 
експлуатації, 
сексуального 
насильства та 
торгівлі людьми 

1) забезпечення 
організації та 
проведення 
профілактичних 
заходів із 
запобігання торгівлі 
людьми 

Управління 
соціального захисту 
населення 
райдержадміністрації, 
районний центр 
соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді, 
служба у справах 
дітей 
райдержадміністрації, 
Баштанський відділ  
Національної поліції 
в Миколаївській 
області (за 
узгодженням) 

Протягом 
2019 -2021 
років 

Державний  
бюджет 

- - - 

 2) проведення 
широкомасштабних 
інформаційно-
просвітницьких 
заходів, 

Управління 
соціального захисту 
населення 
райдержадміністрації, 
служба у справах 

Протягом 
2019 -2021 
років 

Державний  
бюджет 

- - - 
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спрямованих на 
підвищення рівня 
обізнаності щодо 
запобігання 
втягнення дітей до 
торгівлі людьми, 
сексуальної 
експлуатації та 
сексуального 
насильства 

дітей 
райдержадміністрації,  
районний центр 
соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді 
(за узгодженням) 

 3) здійснення 
систематичного 
моніторингу 
центрами 
соціальних служб 
для сім’ї, дітей та 
молоді сімей, які 
перебувають у 
складних життєвих 
обставинах, в яких 
виховуються діти, з 
метою 
попередження 
потрапляння дітей у 
ситуації, пов’язані з 
торгівлею людьми, 
виявлення та 
ідентифікації у разі 

Районний центр 
соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді 
(за узгодженням) 

Протягом 
2019 -2021 
років 

- - - - 
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їх потрапляння у 
такі ситуації 

 4) проведення 
заходів для 
підвищення рівня 
обізнаності дітей та 
роботодавців щодо 
додержання 
законодавства про 
працю 
неповнолітніх та 
недопущення 
використання 
найгірших форм 
дитячої праці 

Служба у справах 
дітей  
райдержадміністрації, 
виконавчий орган 
Баштанської міської 
ради (за 
узгодженням)  

Протягом 
2019 -2021 
років 

Міський та 
районий 
бюджет 

- - - 

19. Активізація 
інформаційно-
просвітницької 
роботи із 
запобігання усім 
формам 
насильства над 
дітьми 

 проведення 
превентивних 
заходів щодо 
запобігання 
насильству над 
дітьми у суспільстві 
(у громадах, 
дитячих колективах, 
закладах тощо) 

Відділ освіти,  молоді 
та спорту 
райдержадміністрації. 

Протягом 
2019 -2021 
років 

- - - - 

V. Створення системи правосуддя, дружнього до дитини 

 
20. Впровадження 

дієвих форм і 
1) здійснення 
заходів з  активізації 

Баштанський відділ  
Національної поліції 

Протягом 
2019 -2021 

- - - - 
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методів 
профілактики 
вчинення 
правопорушень 
дітьми 

профілактичної 
роботи з метою 
запобігання 
правопорушенням у 
дитячому 
середовищі шляхом 
запровадження у 
практику 
інноваційних 
методів та форм 
роботи з дітьми, 
схильними до 
правопорушень 

в Миколаївській 
області (за 
узгодженням), 
районний центр 
соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді 
(за узгодженням) 

років 

 2) забезпечення 
організації 
діяльності 
уповноважених 
спеціалізованих 
підрозділів захисту 
дітей Національної 
поліції відповідно 
до вимог 
міжнародного 
законодавства у 
сфері ювенальної 
юстиції. 
Впровадження 
новітніх форм і 

Баштанський відділ 
Національної поліції 
в Миколаївській 
області (за 
узгодженням) 

Протягом 
2018 -2021 
років 

- - - - 
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методів 
превентивної роботи 
з урахуванням 
європейських 
практик роботи з 
дітьми, які 
перебувають у 
конфлікті із законом 

21. Удосконалення 
системи захисту 
прав та інтересів 
дітей, які 
вчинили 
правопорушення 

забезпечення 
надання соціальних 
послуг відповідно до 
потреб дітям, які 
відбули покарання у 
виді обмеження волі 
або позбавлення 
волі на певний 
строк, а також 
звільненим від 
подальшого 
відбування 
зазначених видів 
покарань з підстав, 
передбачених 
законом, надання 
інших соціальних 
послуг відповідно до 
потреб 
 

Баштанський 
районний відділ 
пробації у 
Миколаївській 
області, Баштанський 
відділ Національної 
поліції в 
Миколаївській 
області (за 
узгодженням), 
районний центри 
соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді 
(за узгодженням)   

Протягом 
2019 -2021 
років 

- - - - 
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VI. Врахування найкращих інтересів та думки дитини під час прийняття рішень 

 

22. Удосконалення 
механізмів 
урахування 
думки дитини 
під час 
вирішення 
питань, що 
стосуються її 
життя 

1) сприяння 
розвитку 
учнівського 
врядування, 
дитячого 
громадського руху, 
пошук нових форм, 
методів і моделей 
його організації, 
поширення кращого 
педагогічного 
досвіду 

Відділ освіти, молоді 
та спорту 
райдержадміністрації, 
відділ освіти, молоді 
та спорту 
Баштанської міської 
ради  (за 
узгодженням)   

Протягом 
2019 -2021 
років 

- - - - 

 2) співпраця з 
молодіжними 
проектами 
Представництва 
Дитячого фонду 
ООН (ЮНІСЕФ) з 
метою вивчення 
думки дітей та 
молоді з актуальних 
для дітей та молоді 
питань 

Відділ освіти, молоді 
та спорту 
райдержадміністрації, 
відділ освіти, молоді 
та спорту 
Баштанської міської 
ради  (за 
узгодженням)   

Протягом 
2019 -2021 
років 

- - - - 

23. Залучення залучення Відділ освіти, молоді Протягом - - - - 
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громадянського 
суспільства до 
вирішення 
питань, 
пов’язаних із 
забезпеченням 
найкращих 
інтересів дитини 

представників 
молодіжних 
громадських 
організацій, 
активної молоді, 
наставників та 
волонтерів до 
розроблення 
нормативно-
правових актів, 
роботи в громадах з 
молоддю та дітьми, 
які потребують 
особливої уваги та 
підтримки із 
забезпечення їх 
найкращих інтересів 

та спорту 
райдержадміністрації, 
відділ освіти, молоді 
та спорту 
Баштанської міської 
ради  (за 
узгодженням)   

2019 -2021 
років 

 

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

 

24. Недопущення 
участі дітей у 
воєнних діях чи 
збройному 
конфлікті 

1) виявлення фактів 
залучення дітей до 
незаконних 
військових 
формувань та участі 
дітей у воєнних діях  
чи збройних 
конфліктах 

Баштанський відділ 
Національної поліції 
в Миколаївській 
області (за 
узгодженням), 
служба у справах 
дітей  
райдержадміністрації 

Протягом 
2019 -2021 
років 

- - - - 
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25. Забезпечення 
захисту прав 
дітей, які 
перебувають у 
зоні воєнних дій 
чи збройних 
конфліктів 

створення умов для 
медичної,  
психологічної, 
педагогічної 
реабілітації та 
соціальної 
реінтеграції дітей, 
які постраждали 
внаслідок воєнних 
дій та збройних 
конфліктів 

Служба у справах 
дітей  
райдержадміністрації, 
управління 
соціального захисту 
населення 
райдержадміністрації, 
Баштанська 
центральна районна 
лікарня(за 
узгодженням)  , 
відділ освіти молоді 
та спорту 
райдержадміністрації, 
районний центр 
соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді 
(за узгодженням) 

Протягом 
2019 -2021 
років 

- - - - 

26.  Впровадження 
комплексних 
заходів щодо 
створення умов 
повноцінного 
життя та 
соціально-
психологічної 
реабілітації 
дітей, які 

1) поширення 
інформаційних 
матеріалів для дітей 
та підлітків з 
профілактики 
потрапляння у 
конфліктні ситуації 

Служба у справах 
дітей 
райдержадміністрації, 
відділ освіти молоді 
та спорту 
райдержадміністрації  

Протягом 
2019 -2021 
років 

- - - - 
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постраждали від 
воєнних дій чи 
збройного 
конфлікту, та 
дітей, 
розлучених із 
сім’єю, які не є 
громадянами 
України та 
потребують 
міжнародного 
захисту 

  2) вжиття 
додаткових заходів 
до організації 
відпочинку та 
реабілітації дітей, 
відселених із зони 
воєнних дій чи 
збройних конфліктів  
(у рамках виконання 
цільових програм) 

Управління  
соціального захисту 
населення 
райдержадміністрації 

Протягом 
2019 -2021 
років 

Державний  
бюджет 

- - - 

 

VIII. Створення безпечного інформаційного простору для дітей 

 

27. Забезпечення 
захисту 
персональних 

проведення 
інформаційно-
роз’яснювальної  

Районний центр 
соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді 

Протягом 
2019 -2021 
років 

- - - - 
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даних дитини та 
іншої 
конфіденційної 
інформації про 
неї, 
забезпечення 
безпеки дітей в 
інформаційному 
просторі 

роботи серед батьків 
або осіб, які їх 
замінюють, 
представників 
установ та 
організацій, у тому 
числі освітніх, 
дозвільних, 
оздоровчих, 
медичних, щодо 
безпечного 
використання дітьми 
інформаційних 
ресурсів 

(за узгодженням), 
служба у справах 
дітей 
райдержадміністрації 

28. Формування 
політики 
запобігання 
проявів 
радикалізму, 
расизму, 
ксенофобії та 
інших форм 
екстремізму 
дітей обов’язків 
шляхом 
активізації 
участі батьків у 
семінарах, 

1) проведення 
комплексних заходів 
із запобігання 
формуванню у дітей 
проявів радикалізму, 
расизму, ксенофобії 
та інших форм 
екстремізму 

Баштанський відділ 
Національної поліції 
в Миколаївській 
області (за 
узгодженням), відділ 
освіти, молоді та 
спорту 
райдержадміністрації, 
відділ освіти, молоді 
та спорту 
Баштанської міської 
ради (за 
узгодженням)   

Протягом 
2019 -2021 
років 

- - - - 

 2) сприяння Відділ освіти, молоді Протягом - - - - 
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тренінгах, що 
сприяють 
формуванню 
сімейних 
цінностей 

інтеграції дитячих 
громадських 
організацій у світову 
спільноту, співпраці 
дитячих 
громадських 
організацій із 
світовими та 
європейськими 
асоціаціями 

та спорту 
райдержадміністрації, 
відділ освіти молоді 
та спорту 
Баштанської міської 
ради (за 
узгодженням)   

2019 -2021 
років 

29. Впровадження 
системи 
соціально-
педагогічної 
роботи з 
батьками з 
питань безпеки 
дітей в 
інформаційному 
просторі 

проведення 
соціально-
педагогічної роботи 
з батьками з питань 
безпеки дітей в 
інформаційному 
просторі 

Районний центр 
соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді 
(за узгодженням), 
відділ освіти, молоді 
та спорту 
райдержадміністрації, 
відділ освіти молоді 
та спорту 
Баштанської міської 
ради (за 
узгодженням) 

Протягом 
2019 -2021 
років 

- - - - 

 

IX. Активізація ролі територіальної громади у вирішенні питань забезпечення прав дітей в умовах 

децентралізації 

 
30. Формування 

громади, 
1) забезпечення 
діяльності 

Виконавчі орган 
Баштанської міської 

Протягом 
2019 -2021 

- - - - 
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доброзичливої 
до дітей 

посадових осіб, 
відповідальних за 
захист прав дітей, у 
структурах 
виконавчих органів 
рад об’єднаних 
територіальних 
громад 

ради (за 
узгодженням)   

років 

 2) комплексне 
оцінювання 
забезпечення прав 
дітей у 
територіальній 
громаді з метою 
визначення 
проблемних питань 
дитинства та шляхів 
їх вирішення 

Служба у справах 
дітей 
райдержадміністрації, 
виконавчий орган 
Баштанської міської 
ради (за 
узгодженням)   

Протягом 
2019 -2021 
років 

- - - - 

 3) впровадження 
Всеукраїнського 
руху “Громада, 
доброзичлива до 
дітей” 

Виконавчий орган 
Баштанської міської 
ради (за 
узгодженням)   

Протягом 
2019 -2021 
років 

- - - - 

 

 

Начальник служби у справах дітей  
райдержадміністрації                                                                                                                                 С.КОСТЕНКО 

 


