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ПРОГРАМА 

«Діти Запоріжжя» на 2019-2021 роки 
 

1. Мета програми 

 

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

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

допомогу з боку органів місцевого самоврядування, запобігання соціальному 

сирітству, покращенню соціального благополуччя дітей та сімей з дітьми, 

покращення житлово-побутових умов для дітей-сиріт, дітей, позбавленого 

батьківського піклування, які виховуються в дитячих будинках сімейного типу. 

  

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

 

Підтримка дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 

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

так і у місті Запоріжжі визнана пріоритетною. 

Основними напрямками подолання сирітства є соціально-правова 

підтримка дітей, які залишилися без піклування батьків, вжиття комплексу 

заходів щодо їх соціальної адаптації, забезпечення інтеграції зусиль органів 

місцевого самоврядування, установ та закладів, спрямованих на захист прав 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 

Сьогодні змінено підходи до влаштування дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування шкільного віку, та в основу 

реформування системи державної опіки над дітьми–сиротами та дітьми, 

позбавленими батьківського піклування, покладено принцип пріоритетності 

сімейного виховання дитини. 

У м. Запоріжжі проживає 766,268 тис. чол., з них 123,186 тис. дітей 

віком до 18 років, які обліковуються в закладах охорони здоров’я . 

Одним із критеріїв стану захисту прав дитини, як у державі, так і у місті, 

є кількість дітей–сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Станом 

на 01.11.2018 на обліку в службі (управлінні) у справах дітей м. Запоріжжя 

перебуває 1611 дітей, з них 1074 дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування та 537 дітей, які опинились у складних життєвих 

обставинах. 

У м.Запоріжжі функціонують п’ять дитячих будинків сімейного типу, два 

з яких прибули до міста із території проведення антитерористичної операції. 

Один дитячий будинок сімейного типу Павлової Л.Ф. розташований на власній 

житловій площі, інші чотири дитячих будинків сімейного типу (Циганенко 

Н.О., Дмитрієвої Н.М. та Дмитрієва О.І., Зарецької В.Є. та Зарецького О.В., 

Джос І.О., Джос А.В.) розміщені  у житловому комплексі  за адресою: проспект 



Інженера Преображенського, буд. 3, м. Запоріжжя. У 2019 році планується 

створення ще одного дитячого будинку сімейного типу у селищі Тепличному. 

Соціальний захист дітей являє собою систему заходів правового, 

організаційного, фінансового плану, спрямовану на забезпечення безпеки їх у 

повсякденному житті та призначену для здійснення допомоги дітям, які з 

різних причин залишаються позбавленими повністю або частково тих пільг чи 

послуг, які необхідні для їх нормального життя. 

Актуальність проблем дитинства обумовлює необхідність вироблення 

якісного підходу щодо забезпечення дітям нашого міста повноцінного розвитку 

відповідно до їх потреб. 

У ході виконання Програми передбачається здійснити комплекс заходів, 

спрямованих на: 

-  соціальний захист дітей, які опинились у складних життєвих 

обставинах, попередження вилучення дитини з сім’ї, надання будь-якої 

допомоги для збереження їх родинних стосунків; 

- забезпечення необхідним обладнанням, меблями та предметами 

тривалого вжитку дитячих будинків сімейного типу. 

 

3. Завдання і заходи 

 

Основними завданнями програми є: 

- підтримка дітей, що перебувають на обліку в службі (управлінні) у 

справах дітей. З метою виконання завдання заплановано надання адресної 

допомоги та придбання пам’ятних подарунків для дітей, що перебувають на 

обліку в службі (управлінні) у справах дітей, з нагоди Дня захисту дітей, Дня 

усиновлення, Дня Святого Миколая та Новорічних свят; 

- підтримка, розвиток та популяризація сімейних форм виховання дітей-

сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування. Заплановано проведення 

інформаційних кампаній з популяризації сімейних форм виховання з метою 

реалізації права кожної дитини на проживання в сім’ї, організація та 

проведення школи підтримки прийомних родин; 

- забезпечення дитячих будинків сімейного типу необхідними меблями, 

побутовою технікою та іншими предметами тривалого вжитку. З метою 

виконання завдання планується придбати обладнання, інвентар та предмети 

довгострокового користування для створених та функціонуючих дитячих 

будинків сімейного типу. 

 

 

4. Обсяги та джерела фінансування 

 

Фінансове забезпечення заходів Програми здійснюється за рахунок 

коштів міського бюджету (додаток 2). 

 

 



5. Очікувані результати, ефективність програми 

 

Виконання програми дасть можливість: 

- забезпечити індивідуальний підхід у роботі з дітьми, що опинились у 

складних життєвих обставинах; 

- реалізовувати право дітей на сімейне виховання, насамперед, 

біологічними батьками або в прийомних сім’ях, чи в дитячих будинках 

сімейного типу;  

- збільшити відсоток влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, в сімейні форми виховання (усиновлення, 

встановлення опіки чи піклування, влаштування в прийомні сім’ї, дитячі 

будинки сімейного типу) до 88%;  

- зменшити кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, які виховуються в державних закладах до 10%;  

- забезпечити до 100% матеріальну підтримку дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, які є першокласниками та випускниками шкіл;  

- забезпечити поширення соціальної реклами та широке висвітлення в 

засобах масової інформації питань соціально-правового захисту дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які опинились в складних 

життєвих обставинах; 

- забезпечити підтримку прийомних сімей та дитячих будинків сімейного 

типу. 

 

6. Координація та контроль за ходом виконання програми 
Служба (управління) у справах дітей Запорізької міської ради забезпечує 

виконання запланованих програмою завдань та заходів і досягнення очікуваних 

показників, проводить аналіз і комплексну оцінку результатів виконання 

завдань та заходів програми, цільового використання коштів і готує проміжні та 

щорічні  звіти про хід виконання програми. 

 

 

Секретар міської ради        Р.О. Пидорич 


