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Відповідно до пункту 16 частини першої статті 43 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», на підставі Законів України «Про охорону 
дитинства», «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального 
захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», «Про 
запобігання та протидію домашньому насильству», «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)», Указу 
Президента України від 16 грудня 2011 року № 1163/2011 «Про питання щодо 
забезпечення реалізації прав дітей в Україні», постанов Кабінету Міністрів 
України від 08 жовтня 2008 року № 905 «Про затвердження Порядку 
провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням 
прав усиновлених дітей», від 24 вересня 2008 року № 866 «Питання діяльності 
органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини» та                   
від 05 квітня 2017 року № 268 «Про затвердження Порядку надання статусу 
дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів» з 
метою забезпечення оптимального функціонування цілісної системи захисту 
прав дітей в області в умовах адміністративно-територіальної реформи та 
децентралізації влади обласна рада 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Доповнити Комплексну програму захисту прав дітей Миколаївської 

області «Дитинство»  на 2018 – 2020 роки, затверджену рішенням обласної ради 
від 21 грудня 2017 року № 14,  розділами: «8. Запобігання та протидія 
домашньому насильству стосовно дітей, булінгу», «9. Соціальний захист дітей, 



2 
 
які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, осіб з їх числа», 
що додаються. 

 
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії 

обласної ради: з питань законності, депутатської діяльності, антикорупційної і 
регуляторної політики, зв’язків з органами місцевого самоврядування та 
засобами масової інформації; з питань культури, науки і освіти, сім'ї та молоді, 
спорту; з питань соціальної політики, охорони здоров'я, материнства, 
дитинства, розвитку зон відпочинку та туризму. 
 

  
 
 
 
 
 
 
Голова обласної ради                                                         Вікторія МОСКАЛЕНКО  



 
Додаток  
до рішення обласної ради 
від                2020 року №  

 

Д О П О В Н Е Н Н Я, 
що вносяться до Комплексної програми захисту прав дітей Миколаївської області «Дитинство» на 2018–2020 роки 

 

№ 
з/п Зміст заходу Відповідальні виконавці 

Джерела 
фінансу-

вання 

Орієнтовні обсяги фінансового 
забезпечення 

(тис. гривень) * 

Всього У тому числі за роками  
2018 2019 2020 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

8. ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЯ ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЬСТВУ СТОСОВНО ДІТЕЙ, БУЛІНГУ  

8.1. Проводити широкомасштабні 
інформаційно-просвітницькі заходи, 
спрямовані на формування 
громадянської небайдужості до усіх 
форм домашнього насильства та 
жорстокого поводження з дітьми 

Служба у справах дітей 
облдержадміністрації,  
департамент соціального 
захисту населення 
облдержадміністрації, , 
міські та районні центри 
соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді 

Обласний 
бюджет 

У межах наявного фінансового ресурсу  

Місцеві 
бюджети 

У межах наявного фінансового ресурсу  

8.2. Організовувати систематичне 
навчання фахівців, які здійснюють 
заходи у сфері запобігання та 
протидії домашньому насильству, у 
тому числі щодо дітей 

Департамент соціального 
захисту населення 
облдержадміністрації, 
обласний центр соціальних 
служб для сім’ї, дітей та 
молоді 

Обласний 
бюджет 

У межах наявного фінансового ресурсу  

8.3. Сприяти розвитку та доступності 
соціальних, інформаційних, 

Служба у справах дітей 
облдержадміністрації, 

Обласний 
бюджет 

У межах наявного фінансового ресурсу 



 
 

                                                                                                                                                                                                                    Продовження додатка  
                    до рішення 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
правових послуг для дітей, які 
постраждали від домашнього 
насильства 

департамент соціального 
захисту населення 
облдержадміністрації, 
міські та районні центри 
соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді 

Місцеві 
бюджети 

У межах наявного фінансового ресурсу 

8.4. Забезпечити міжвідомчу взаємодію 
суб’єктів, які здійснюють заходи з 
питань протидії та захисту дітей від 
домашнього насильства, та 
жорстокого поводження з дітьми 

Департамент соціального 
захисту населення 
облдержадміністрації, 
служба у справах дітей 
облдержадміністрації, 
управління охорони 
здоров’я 
облдержадміністрації, 
департамент освіти і науки 
облдержадміністрації, 
обласний центр соціальних 
служб для сім’ї, дітей та 
молоді, 
райдержадміністрації, 
виконавчі комітети міських 
(міст обласного значення) 
рад (за узгодженням), 
виконавчі органи 
об’єднаних територіальних 
громад (за узгодженням)  
  

Виконання заходу не потребує фінансування 



 
 

                                                                                                                                                                                                                    Продовження додатка  
                    до рішення 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
8.5. Інформувати дитину, яка 

постраждала від домашнього 
насильства, її батьків, інших 
законних представників, якщо вони 
не є кривдниками дитини, а також 
дитину, яка вчинила  домашнє 
насильство у будь-якій формі, її 
батьків, інших  законних 
представників про права дитини, 
заходи та послуги, якими вони 
можуть скористатися, в тому числі і 
за допомогою продукції соціального 
змісту 
 

Служба у справах дітей 
облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, 
виконавчі комітети міських 
(міст обласного значення) 
рад (за узгодженням), 
виконавчі органи 
об’єднаних територіальних 
громад (за узгодженням)   

Обласний 
бюджет 

15,00  0 0 15,00 

Місцеві 
бюджети 

У межах наявного фінансового ресурсу 

8.6. У разі неможливості проживання 
дитини із своїми батьками, іншими 
законними представниками, у 
зв’язку із вчиненням домашнього 
насильства стосовно цієї дитини або 
за її участі, влаштовувати їх до 
центрів соціально-психологічної 
реабілітації дітей з метою 
реабілітації дитини відповідно до її 
потреб 
 

Служба у справах дітей 
облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, 
виконавчі комітети міських 
(міст обласного значення) 
рад (за узгодженням), 
виконавчі органи 
об’єднаних територіальних 
громад (за узгодженням)   

Обласний 
бюджет 

У межах наявного фінансового ресурсу  

Місцеві 
бюджети 

 У межах наявного фінансового ресурсу 

8.7. Проводити профілактичну роботу з 
батьками, іншими законними 

Служба у справах дітей 
облдержадміністрації, Виконання заходу не потребує фінансування 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
представниками дитини із 
запобігання домашньому насильству 
стосовно дітей та за участю дітей 

райдержадміністрації, 
виконавчі комітети міських 
(міст обласного значення) 
рад (за узгодженням), 
виконавчі органи 
об’єднаних територіальних 
громад (за узгодженням)   
 

8.8. Проводити заходи, спрямовані на 
запобігання та протидію булінгу 
(цькуванню) в закладах освіти 

Департамент освіти і науки 
облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, 
виконавчі комітети міських 
(міст обласного значення) 
рад (за узгодженням), 
виконавчі органи 
об’єднаних територіальних 
громад (за узгодженням) 

Обласний 
бюджет 

У межах наявного фінансового ресурсу  

Місцеві 
бюджети 

У межах наявного фінансового ресурсу 

 Всього по розділу 8 Усього, 15,00 0 0 15,00 
у тому 
числі 
кошти: 

    

обласного 
бюджету 

15,00 0 0 15,00 

місцевих 
бюджетів 

У межах наявного фінансового ресурсу 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
 

9.  СОЦІАЛЬНИЙ  ЗАХИСТ ДІТЕЙ, ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ ВНАСЛІДОК ВОЄННИХ ДІЙ  
ТА ЗБРОЙНИХ КОНФЛІКТІВ, ОСІБ З ЇХ ЧИСЛА 

 
9.1. Забезпечувати виявлення сімей з 

дітьми, які можуть бути 
постраждалими внаслідок воєнних 
дій та збройних конфліктів 

Служба у справах дітей 
облдержадміністрації, 
ГУНП України в 
Миколаївській області  (за 
узгодженням),   
обласний, районні, міські 
центри соціальних служб 
для сім’ї, дітей та молоді, 
(за узгодженням), 
райдержадміністрації, 
виконавчі органи міських 
(міст обласного значення) 
рад (за узгодженням), 
виконавчі органи 
об’єднаних  
територіальних громад (за 
узгодженням) 
 
 

Виконання заходу не потребує фінансування 
 

9.2. Забезпечувати надання статусу 
дитини, яка постраждала внаслідок 
воєнних дій та збройних конфліктів, 
виключно за наявності підстав, 

Райдержадміністрації, 
виконавчі комітети міських 
(міст обласного значення) 
рад (за узгодженням), 

Виконання заходу не потребує фінансування 



 
 

                                                                                                                                                                                                                    Продовження додатка  
                    до рішення 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
передбачених чинним 
законодавством України 

виконавчі органи 
об’єднаних територіальних 
громад (за узгодженням)  

9.3. Забезпечити надання дітям, яким 
встановлено статус дитини, яка 
постраждала внаслідок воєнний дій 
та збройних конфліктів, за згодою 
їхніх батьків / законних 
представників комплексу 
соціальних послуг з урахування 
визначених за результатами оцінки 
потреб дитини 

Обласний, районні, міські 
центри соціальних служб 
для сім’ї, дітей та молоді, 
(за узгодженням), 
райдержадміністрації, 
виконавчі комітети міських 
(міст обласного значення) 
рад (за узгодженням), 
виконавчі органи 
об’єднаних територіальних 
громад (за узгодженням)  
 

Виконання заходу не потребує фінансування 

9.4. Забезпечувати внесення відомостей 
про дитину / особу, яка постраждала 
внаслідок воєнних дій та збройних 
конфліктів до Єдиного 
електронного банку даних про 
дітей, які перебувають у складних 
життєвих обставинах, збереження 
їхніх персональних даних в 
електронній обліково-статистичній 
картці дитини та виготовлення і 
належне оформлення дубліката 
обліково-статистичної картки на 

Райдержадміністрації, 
виконавчі комітети міських 
(міст обласного значення) 
рад (за узгодженням), 
виконавчі органи 
об’єднаних територіальних 
громад (за узгодженням) Виконання заходу не потребує фінансування 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
паперовому носії інформації 

9.5. Забезпечити надання медичної 
допомоги (стаціонарної та 
амбулаторної), психіатричної 
допомоги дітям, які постраждали 
внаслідок воєнних дій та збройних 
конфліктів 

Управління охорони 
здоров’я 
облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, 
виконавчі комітети міських 
(міст обласного значення) 
рад (за узгодженням), 
виконавчі органи 
об’єднаних територіальних 
громад (за узгодженням) 

Обласний 
бюджет 

У межах наявного фінансового ресурсу  

Місцеві 
бюджети 

У межах наявного фінансового ресурсу 

9.6. Забезпечити направлення до 
санаторно-курортних закладів МОЗ 
України та до обласних дитячих 
санаторіїв, відповідно до показань, 
дітей, які постраждали внаслідок 
воєнних дій та збройних конфліктів 

Управління охорони 
здоров’я 
облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, 
виконавчі комітети міських 
(міст обласного значення) 
рад (за узгодженням), 
виконавчі органи 
об’єднаних територіальних 
громад (за узгодженням) 

Обласний 
бюджет 

У межах наявного фінансового ресурсу  

Місцеві 
бюджети 

У межах наявного фінансового ресурсу 

9.7. Організовувати спортивні та 
розважальні заходи (відвідування 

ГУНП України в 
Миколаївській області  (за 

Обласний 
бюджет 

У межах наявного фінансового ресурсу  
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1 2 3 4 5 6 7 8 
виставок, музеїв, спортивних 
змагань, зустрічі з цікавими 
людьми, проведення Днів відкритих 
дверей тощо) з дітьми, які 
постраждали внаслідок воєнних дій  
і збройних конфліктів, з метою 
залучення їх до здорового способу 
життя та формування культурних 
цінностей, а також соціалізації 
таких дітей 

узгодженням),департамент 
освіти і науки 
облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, 
виконавчі комітети міських 
(міст обласного значення) 
рад (за узгодженням), 
виконавчі органи 
об’єднаних територіальних 
громад (за узгодженням) 

Місцеві 
бюджети 

У межах наявного фінансового ресурсу 

9.8. Сприяти у разі потреби 
влаштуванню дітей, які 
постраждали внаслідок воєнних дій 
та збройних конфліктів, до закладів 
інституційного догляду та 
виховання дітей 

Департамент освіти і науки 
облдержадміністрації 

Обласний 
бюджет 

У межах наявного фінансового ресурсу  

Місцеві 
бюджети 

У межах наявного фінансового ресурсу 

9.9. Організувати інклюзивне навчання 
дітей з особливими освітніми 
потребами, що постраждали 
внаслідок воєнних дій та збройних 
конфліктів, у закладах дошкільної 
та загальної середньої освіти 

Департамент освіти і науки 
облдержадміністрації 

Обласний 
бюджет 

У межах наявного фінансового ресурсу  

Місцеві 
бюджети 

У межах наявного фінансового ресурсу 

9.10. Забезпечити за кошти місцевих 
бюджетів гаряче харчування дітей, 
які постраждали внаслідок воєнних 

Департамент освіти і науки 
облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, 

Місцеві 
бюджети 

У межах наявного фінансового ресурсу 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
дій та збройних конфліктів, в 
закладах освіти  

виконавчі комітети міських 
(міст обласного значення) 
рад (за узгодженням), 
виконавчі органи 
об’єднаних територіальних 
громад (за узгодженням) 

9.11. Забезпечити соціальний супровід 
внутрішньо переміщених сімей з 
дітьми, які опинились у складних 
життєвих обставинах 

Обласний, міські та 
районні центри соціальних 
служб для сім’ї, дітей та 
молоді (за узгодженням), 
виконавчі органи 
об’єднаних територіальних 
громад (за узгодженням) 

Виконання заходу не потребує фінансування 

 Всього по розділу 9 Усього, У межах наявного фінансового ресурсу 
у тому 
числі 
кошти: 

 

обласного 
бюджету 

У межах наявного фінансового ресурсу 

місцевих 
бюджетів 

У межах наявного фінансового ресурсу 

Разом за програмою Усього, 1404,24 456,08 464,58 483,58 
У тому 
числі 
кошти: 

    

державног
о бюджету 

У межах наявного фінансового ресурсу 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
обласного 
бюджету 

1404,24 456,08 464,58 483,58 

місцевих 
бюджетів 

У межах наявного фінансового ресурсу 

 
 
Начальник служби у справах  
дітей облдержадміністрації              Ірина ПОНОМАРЬОВА  
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