
 
                                                                                                                                                                                                            Додаток 3 до Програми
                                                                                                                                                                                    затверджений рішенням  Х сесії Хустської міської

                                                                                                                                                                          ради VII скликання від 25.03.2020 р. № 1885            
НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАХОДИ

з виконання Міської  програми забезпечення права дитини на виховання у сімейному оточенні  на  2018 – 2025 роки
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рік
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рі
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1. Посилення
превентивної
роботи  та
підтримка
сімей з  дітьми,
які  опинилися
у  складних
життєвих
обставинах

1.1. Раннє
виявлення, облік та
надання  соціальної
підтримки  сім’ям з
дітьми,  які
опинилися  у
складних  життєвих
обставинах

  2018
– 2025
роки

Хустський 
міський центр 
соціальних 
служб для 
сім’ї, дітей та 
молоді, служба
у справах дітей
виконавчого 
комітету 
Хустської 
міської ради

- - - - - - - - - Зменшення 
кількості дітей, 
вилучених із 
сімейного 
середовища

2. Забезпечення
реалізації права
дітей  на
виховання  у
сім’ях
громадян

2.1. Забезпечення
вчасного  набуття
дітьми  правового
статусу  дитини-
сироти  та  дитини,
позбавленої
батьківського
піклування,  відпо-
відно  до  вимог
чинного  законо-
давства

  2018
– 2025
роки

Служба у 
справах дітей 
виконавчого 
комітету 
Хустської 
міської ради

- - - - - - - - - Реалізація права 
дітей на сімейне 
виховання 

2.2. Проведення
роботи  з

  2018
– 2025

Хустський 
міський центр 

- - - - - - - - - Реалізація права 
дітей на сімейне 



повернення дітей із
закладів  до
біологічних  родин
та  влаштування  в
сім’ї громадян

роки соціальних 
служб для 
сім’ї, дітей та 
молоді, служба
у справах дітей
виконавчого 
комітету 
Хустської 
міської ради,  
управління 
освіти, релігій 
та у справах 
національност
ей 
виконавчого 
комітету 
Хустської 
міської ради

виховання, 
насамперед 
біологічними 
батьками, 
повернення дітей 
із закладів, які 
перебу-вають під 
опікою/пік-
луванням 
окремих 
громадян, з 
урахуванням 
інтересів дитини 

3. Підвищення 
відповідальнос
ті за 
соціальний 
захист дітей

3.1. Забезпечення
житлом  дітей-
сиріт,  дітей,
позбавлених
батьківського
піклування,  осіб  з
їх  числа:
придбання
будинків,  квартир;
виділення
земельних  ділянок
для  забудови;
ремонт соціального
житла

  2018
– 2025
роки

Управління 
соціального  
захисту 
населення 
виконавчого 
комітету 
Хустської  
міської ради 

Міськи
й

бюджет 

- - - - - - - - Виплата 
грошової 
компенсації за 
належні для 
отримання 
житлові 
приміщення для 
дітей-сиріт, дітей,
позбавлених 
батьківського 
піклування, осіб з
їх числа,  з метою
придбання житла 
для зазначеної 
категорії осіб

Кошти
за

рахуно
к

субвен
ції 

- 1 275 588 - - - - - -

3.2. Забезпечення 
роботи 
інклюзивно-
ресурсних центрів 
для надання 
відповідної освіти 
та реабілі-таційних

  2018
– 2025
роки

Управління 
освіти, релігій 
та 
національност
ей 
виконавчого 
комітету 

- - - - - - - - - Забезпечення  
надання 
відповідної 
освіти та 
реабілітаційних  
послуг дітям з 
особливими 



послуг дітям з 
особливими 
освітніми 
потребами за 
місцем проживання

Хустської 
міської ради

потребами за 
місцем 
проживання 

4. Широке
запровадження
влаштування
дітей  у  сім’ї
громадян

4.1. Придбання,
ремонт,  облашту-
вання  приміщень
для  створення
дитячих  будинків
сімейного типу

  2018
– 2025
роки

Виконавчий  
комітет  
Хустської 
міської ради

Міськи
й

бюджет
м.Хуст

- - 10 000 - - - - - Отримання 
експертного звіту
по об’єкту 
«Будівництво 
дитячого будинку
сімейного типу в 
м.Хуст»

Кошти
за

рахуно
к

субвен
ції

120 000 _

4.3. Забезпечення
соціального
супроводу  дитячих
будинків сімейного
типу,  прийомних
сімей,  сімей
опікунів,
піклувальників

  2018
– 2025
роки

Хустський 
міський центр 
соціальних 
служб для 
сім’ї, дітей та 
молоді, 

- - - - - - - - - Надання
комплексу
консультативних
послуг

5. Проведення 
профілактични
х рейдів та 
відпрацювань з
метою подола-
ння дитячої 
бездоглядності 
та 
безпритульност
і

5.1. Проводити
профілактичні
відпрацювання
торгових  закладів
на  предмет
продажу
алкогольних  та
тютюнових виробів
дітям;  ігрових
залів,
комп’ютерних
клубів,  відеотек  та
дискотек  –  щодо
відвідування  їх
дітьми  під  час
уроків та у вечірній
час

  2018
– 2025
роки

Служба  у
справах  дітей
виконавчого
комітету
Хустської
міської  ради,
спільно  з
Хустським
відділом
поліції
головного
управління
Національної
поліції
України  в
Закарпатській
області

- - - - - - - - - Запровадження 
ефективних форм
роботи з дітьми 
та їх 
біологічними 
батьками з метою
усунення причин 
безпритульності 
та 
бездоглядності, 
удосконалення 
процесу 
вилучення дітей з
вулиці та їх 
влаштування, що 
унеможливить 
повернення у 



несприятливе 
середовище. 
Проведення  
профілактичних 
відпрацювань 
торгових закладів
на предмет 
продажу 
алкогольних та 
тютюнових 
виробів дітям, 
ігрових залів, 
комп’ютерних 
клубів, відеотек 
та дискотек щодо
відвідування їх 
дітьми під час 
уроків та у 
вечірній час,  
профілактичних 
рейдів з метою 
виявлення 
бездоглядних і 
безпритульних 
дітей та рейдів 
„Урок” з 
виявлення дітей 
шкільного віку, 
які не 
приступили до 
занять, та 
повернення їх до 
навчання

5.2. Проводити 
профілактичні 
рейди з метою 
виявлення 
бездоглядних та 
без-притульних 
дітей („Діти 
вулиці”, „Вокзал”, 
„Підвал” тощо) 

  2018
– 2025
роки

Служба у 
справах дітей 
виконавчого 
комітету 
Хустської 
міської ради 
спільно з 
Хустським 
відділом 
поліції 
головного 
управління 
Національної 
поліції 
України в 
Закарпатській 
області (за 
згодою)

- - - - - - - - -

7.3. Забезпечувати 
здобуття повної 
загальної середньої
освіти дітьми, які 
тривалий час не 
навчалися або не 
навчалися взагалі. 
Проводити рейд 
„Урок” з метою 
виявлення дітей 
шкільного віку, які 
не приступили до 
занять, та 
повернення їх до 
навчання

  2018
– 2025
роки

Служба у 
справах дітей 
виконавчого 
комітету 
Хустської 
міської ради  

- - - - - - - - -

6. Забезпечення 
прав дітей-
іноземців, 
дітей-біженців,
дітей із 
національних 
меншин та 

6.1. Забезпечення 
конструктивної 
взаємодії органів 
державної влади та
органів місцевого 
самоврядування 
під час виявлення 

  2018
– 2025
роки

Хустський 
районний 
відділ 
Головного 
державного 
управління 
міграційної 

- - - - - - - - - Запровадження 
ефективного 
механізму 
взаємодії 
державних 
органів та органів
місцевого 



дітей, яких 
визнано 
особами, що 
потребують 
додаткового 
захисту

та здій-снення 
соціального 
захисту дітей, 
розлучених із 
сім’єю, які не є 
громадянами 
України та звер-
нулися до компе-
тентних органів із 
заявою про отри-
мання статусу 
біженця або особи, 
яка потребує 
додаткового захис-
ту, у тому числі 
дітей-біженців, 
дітей, які 
потребують 
додаткового 
захисту

служби 
Закарпатської 
області  
(за згодою),
служба у 
справах дітей 
виконавчого 
комітету 
Хустської 
міської ради

самоврядування 
під час роботи з 
розлученими із 
сім’єю дітьми, які
є іноземцями або 
особами без 
громадянства та 
виявили бажання 
особисто чи через
інших осіб 
набути статусу 
біженця або 
особи, яка 
потребує 
додаткового 
захисту

6.2. Розгляд заяв 
дітей, розлучених 
із сім’єю, про 
визнання їх 
біженцями або 
особами, які 
потребують 
додаткового 
захисту, з метою 
організації надання
їм своєчасної 
допомоги, влашту-
вання відповідно 
до вимог чинного 
законодавства та 
забезпечення прав і
інтересів таких 
дітей

  2018
– 2025
роки

Хустський 
районний 
відділ 
Головного 
управління 
державної 
міграційної 
служби 
Закарпатської 
області  
 (за згодою), 
служба у 
справах дітей 
виконавчого 
комітету 
Хустської 
міської ради

- - - - - - - - - 

7 Упровадження 
дієвих форм та 

7.1. Активізація  
профілактичної 

  2018
– 2025

Хустський 
відділ поліції 

- - - - - - - - - Запровадження 
ефективних форм



методів профі-
лактики вчине-
ння правопору-
шень дітьми

роботи з метою 
запобігання право-
порушенням у 
дитячому 
середовищі через 
запровадження у 
практику роботи 
інноваційних 
методів та форм 
роботи з дітьми, 
схильними до 
правопорушень

роки Головного 
управління 
Національної 
поліції в 
Закарпатській 
області (за 
згодою)

роботи з дітьми, 
які опинилися у 
конфлікті із 
законом, 
зменшення рівня 
підліткової 
злочинності

7.2. Забезпечення 
профілактики 
вчинення 
адміністративних 
та кримінальних 
правопорушень 
дітьми та стосовно 
них

  2018
– 2025
роки

Хустський 
відділ  поліції 
Головного 
управління 
Національної 
поліції 
України в 
Закарпатській 
області (за 
згодою), 
служба у 
справах дітей 
виконавчого 
комітету 
Хустської 
міської ради,
Хустський
міський  центр
соціальних
служб  для
сім’ї,  дітей  та
молоді

- - - - - - - - -

7.3. Забезпечення 
здійснення заходів 
загальної та інди-
відуальної профі-
лактики щодо  
дітей, які відбули 

  2018
– 2025
роки

Хустський 
відділ  поліції 
Головного 
управління 
Національної 
поліції 

- - - - - - - - -



покарання у виді 
обмеження волі 
або позбавлення 
волі на певний 
строк, а також 
звільненим від 
подальшого 
відбування 
зазначених видів 
покарань з підстав, 
передбачених 
законом з метою 
недопущення 
здійснення 
повторних 
злочинів

України в 
Закарпатській 
області (за 
згодою), 
Хустський 
міський центр 
соціальних 
служб для 
сім’ї, дітей та 
молоді

ВСЬОГО: 120 000 1 275 588 10 000 - - - - -

                Секретар ради                                                                                                                                                                                         Володимир ЕРФАН


