
 

 

УКРАЇНА 

ХУСТСЬКА МІСЬКА РАДА 

                             IІ   СЕСІЯ     VIII  СКЛИКАННЯ 

Проект  

   РІШЕННЯ №  
           .2021                                                  м. Хуст 

 

Про внесення змін до рішення VIII  сесії  
Хустської міської ради VІІ скликання від  
18.05.2018 р. № 985  «Про Міську програму  
забезпечення права дитини на виховання  

у сімейному оточенні на 2018-2025 роки»  

із змінами від 27.07.2018 № 1063,  31.10.2018  

№1170,  30.11.2018 №1213, 23.08.2019 №1547, 

24.10.2019  №1581,  16.12.2019  №1749,  

25.03.2020 №1885, 31.08.2020 №3021, 

16.10.2020 № 3108  
 

          Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,  законів України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні 

установи для дітей», «Про забезпечення організаційно – правових умов соціального 

захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», враховуючи 

розпорядження голови Закарпатської обласної державної адміністрації від 17.08.2021 

№761 «Про розподіл субвенції з державного бюджету на проектні, будівельно-

ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших 

форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та 

забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з 

їх числа», рішення I сесії Хустської міської  ради VIІI скликання від 31.03.2021 № 

133 «Про затвердження Порядку розроблення та виконання міських цільових 

програм» (із змінами від 30.07.2021 № 419), рішення виконавчого комітету Хустської 

міської ради від 24.09.2021  №442 «Про схвалення змін до Міської програми 

забезпечення прав дитини на виховання у сімейному оточенні на 2018-2025 рр.», 

міська рада  

ВИРІШИЛА:  

1. Замінити словосполучення «Міська програма» на словосполучення «програма 

Хустської міської територіальної громади». 

2. Затвердити зміни до програми Хустської міської територіальної громади 

забезпечення права дитини на виховання у сімейному оточенні  на  2018 – 2025 роки, 

затвердженої рішенням VIII сесії VII скликання Хустської міської  ради від 

18.05.2018 року №985 (зі змінами). 

2.1. Додатки до Програми 1, 2, 3 зі змінами (додаються). 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського 

голови  Калина В.Ю. та постійну депутатську комісію з питань соціально-

економічного розвитку, планування, бюджету, фінансів, розвитку підприємництва, 

автотранспорту, зв’язку, промисловості та торгівлі. 

 

Міський голова                 Володимир КАЩУК 



        

     ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                               рішенням ІI сесії Хустської міської ради         

                                                                                               VIII скликання від    .   .2021р. № 

 

Програма  
Хустської міської територіальної громади 

забезпечення права дитини на виховання у сімейному оточенні   
 на  2018-2025 роки 

 

I. Загальні частина 
 

 Відповідно до частини третьої статті 52 Конституції України – утримання та 

виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, 

покладається на державу. Здобутком України є приведення в цілому 

національного законодавства стосовно дітей до міжнародних норм, Конвенції 

ООН про права дитини.  

    Основними засадами державної політики щодо соціального захисту дітей-

сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб із їх числа є: 

- створення умов для реалізації права кожної дитини на виховання в сім’ї; 

- виховання та утримання дітей за принципом родинності; 

- сприяння усиновленню дітей, створення системи заохочення та підтримки 

усиновлювачів; 

- забезпечення пріоритету форм влаштування; 

- захист майнових, житлових та інших прав та інтересів таких дітей; 

- створення належних умов для їх фізичного, інтелектуального і духовного 

розвитку, підготовки дітей до самостійного життя; 

- забезпечення права на здоровий розвиток; 

- забезпечення соціально-правових гарантій; 

- створення умов для надання психологічної, медичної та педагогічної 

допомоги; 

- формування системи соціальної адаптації; 

- забезпечення вільним вибором сфери професійної діяльності, яка б 

оптимально відповідала потребам та бажанням особистості дитини-сироти, 

дитини, позбавленої батьківського піклування, а також особи із їх числа та 

запитам ринку праці; 

- належне матеріально-технічне забезпечення незалежно від форми 

влаштування та утримання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, а також осіб із їх числа, сприяння в наданні реальної допомоги і 

підтримки підприємствами, установами та організаціями різних форм власності, 

банківськими установами, культурно-освітніми, громадськими, спортивними та 

іншими організаціями; 

- надання правової допомоги на підставах та в порядку, встановлених законом, 

що регулює надання безоплатної правової допомоги. 

       Програма забезпечення права дитини на виховання у сімейному оточенні  на  

2018-2025 роки  (далі – Програма),  спрямована на реалізацію одного із 

найважливіших стратегічних завдань нашої держави в забезпеченні соціального 

захисту дитинства – реалізацію права дитини на виховання у сім’ї. 

Паспорт Програми наведено у додатку 1 до Програми. 

 

 



                                      II. Мета Програми 

 

 Метою Програми є зниження рівня інституційного догляду дітей шляхом 

розвитку системи соціальних послуг на рівні громади для запобігання розлученню 

дітей з їхніми родинами, забезпечення функціонування альтернативних форм 

догляду дітей, відмінних від інтернатних, мінімізація злочинності. 

  

 

III. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та 
джерел фінансування, строки та етапи виконання Програми 

 

 У ході виконання Програми  передбачається: 

- приймати рішення стосовно влаштування кожної дитини в сім’ю громадян 

для усиновлення, під опіку та піклування, в прийомну сім’ю, дитячий будинок 

сімейного типу (далі – сім’я громадян) та до закладів на основі комплексної 

оцінки її потреб; 

- забезпечити пріоритетність влаштування дитини в сім’ю громадян; 

- здійснювати переміщення дітей із закладу в заклад лише у тому разі, коли 

не існує можливостей для поліпшення їх стану в інший спосіб; 

- забезпечити дотримання принципу родинного походження при 

влаштуванні дітей в сім’ї громадян і до закладів; 

- підвищити ефективність роботи з сім’ями, що опинились у складних 

життєвих обставинах; 

- запобігати дитячій бездоглядності та безпритульності; 

- запровадити ефективний механізм взаємодії 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; 

- запровадити ефективні форми роботи з дітьми, які опинилися у конфлікті 

із законом. 

Фінансування  Програми здійснюється за рахунок коштів, передбачених у 

місцевих бюджетах, а також за рахунок інших джерел, не заборонених 

законодавством. 

Орієнтовний обсяг фінансування Програми наведений у додатку 2 до 

Програми. 

Обсяг видатків для реалізації Програми визначатиметься щороку у місцевих 

бюджетах на відповідний рік з урахуванням їх фінансових можливостей. 

 
IV. Перелік завдань і заходів з виконання Програми та очікувані 

результати виконання програми 

 

Основними завданнями Програми є: 

 створити умови для забезпечення реалізації права дитини на збереження або 

поновлення контактів з біологічною родиною, родинним оточенням у тому разі, 

коли це не шкодить її інтересам; 

 реформувати систему закладів  для дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, системи МОН та Мінсоцполітики України; 

 запровадити ефективну взаємодію державних органів та органів місцевого 

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; 

 запровадити ефективні форми роботи з дітьми, які опинилися у конфлікті із 

законом; 

 мінімізувати випадки бездоглядності та безпритульності серед дітей. 

  Реалізація Програми дасть можливість: 

- збільшити кількість дітей, повернутих в біологічну родину та усиновлених 

громадянами України; 

- піднести у суспільстві престиж та авторитет сімей усиновителів; 

- зменшити кількість дітей, вилучених із сімейного середовища; 

- зменшити кількість дітей, які систематично залишають місце 

постійного проживання; 

- зменшити кількість дітей, які проживають у функціонально-

неспроможних сім’ях; 

- посилити відповідальність місцевих органів виконавчої влади та 

органів місцевого самоврядування (у т.ч. об’єднаних територіальних громад)  за 

соціальний захист дітей; 

- зменшити кількість дітей, направлених до закладів; 

- збільшити кількість дітей, влаштованих у сім’ї громадян за місцем 

походження дитини; 

- створити наближені до сімейних,  умови для проживання та 

виховання дітей, вихованців інтернатних закладів,  

- забезпечити реалізацію права дитини на збереження або поновлення 

контактів з біологічною родиною, родинним оточенням у тому разі, коли це не 

шкодить її інтересам; 

- підвищити фаховий рівень соціальних працівників, працівників служб у 

справах дітей та інтернатних закладів; 

- покращити стан соціального захисту розлучених із сім’єю дітей, які є 

іноземцями або особами без громадянства та виявили бажання особисто чи через 

інших осіб набути статусу біженця або особи, яка потребує додаткового захисту; 

- мінімізувати рівень злочинності серед дитячого населення області; 

- мінімізувати випадки бездоглядності та безпритульності серед дітей. 

 
V. Напрями діяльності та заходи з виконання Програми. 

 

 Напрями діяльності  і заходи з виконання Програми наведено у додатку 3 до 

Програми. 

 

 VI.  Координація та контроль за ходом виконання Програми 

 

Координацію і контроль за виконанням Програми здійснює служба у 

справах дітей виконавчого комітету Хустської міської ради, яка щороку звітує про 

стан виконання Програми обласній державній адміністрації.  

Структурні  підрозділи  виконавчого комітету Хустської міської ради, 

організації, установи, які забезпечують виконання Програми, подають службі у 

справах дітей виконавчого комітету Хустської міської ради відповідну 

інформацію про хід реалізації Програми для наступного узагальнення і подання в 

порядку, визначеному абзацом першим цього розділу. 

 

Секретар ради                                                                               Василь ГУБАЛЬ 



                                                                                                                    Додаток 1 

                                                                                              до   рішення ІI сесії Хустської міської ради         

                                                                                             VIII скликання від    .   .2021р. № 

 

Паспорт Програми 

із змінами 
 

1. Ініціатор  розроблення 
Програми  

Служба у справах дітей виконавчого комітету Хустської 
міської ради 

2. Підстава для розроблення 
Програми 

Закони України від 24 січня 1995 року № 20/95 – ВР „Про 
органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для 

дітей” (із змінами та доповненнями), від 13 січня 2005 
року № 2342 – ІV „Про забезпечення організаційно-
правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування”, розпорядження 
голови облдержадміністрації від 08.12.2017 року № 667 
„Про регіональну програму забезпечення права дитини на 
виховання у сімейному оточенні на 2018-2025 роки” 

3.  Міський замовник Програми Виконавчий комітет Хустської міської ради 

4. Розробник Програми Служба у справах дітей виконавчого комітету Хустської 
міської ради 

5. Відповідальний виконавець 

Програми  

Виконавчий комітет Хустської міської ради; Служба у 

справах дітей виконавчого комітету Хустської міської 
ради; управління соціального захисту населення 
виконавчого комітету Хустської  міської  ради; управління 

житлово-комунального господарства виконавчого комітету 
Хустської міської ради 

6. Учасники Програми Структурні підрозділи виконавчого комітету Хустської 
міської ради: управління освіти, релігій та у справах 
національностей виконавчого комітету Хустської міської 
ради, управління соціального захисту населення; Центр 
надання соціальних послуг Хустської міської ради; 
Хустський районний відділ Головного управління 

державної міграційної служби України в Закарпатської 
області; Хустське районне управління поліції Головного 
управління Національної поліції України в Закарпатській 

області 
7. Термін реалізації Програми 2018 – 2025 роки 

8. Перелік місцевих бюджетів, які 
беруть участь у виконанні 
Програми 

Міський бюджет міста Хуст, бюджет Хустської міської 
територіальної громади та інші  не заборонені 
законодавством джерела фінансування  

9. Загальний обсяг фінансових 
ресурсів, необхідних для 
реалізації Програми, всього : 

8 446 930грн. 
 
 

у тому числі:  

кошти з місцевого бюджету на 

проектні,  будівельно-ремонтні 
роботи, придбання житла  та 
приміщень для розвитку сімей- 

них та інших форм виховання, 
наближених до сімейних, 
забезпеченням житлом дітей-

сиріт, дітей, позбавлених  
батьківського піклування, осіб з 
їх числа за рахунок субвенції з 
державного бюджету 

 

8 371 117 грн. 
 

міський бюджет м.Хуст  16 852 грн. 

бюджет Хустської міської 
територіальної громади 

58 961 грн. 

 

Секретар ради                                                                                              Василь ГУБАЛЬ



                                      

                  Додаток 2 

                                                                                           до   рішення ІI сесії Хустської міської ради         

                                                                                                      VIII скликання від    .   .2021р. №   

 

РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

програми Хустської міської територіальної громади забезпечення права дитини на виховання  

у сімейному оточенні  на  2018 – 2025 роки 

із змінами 
Обсяг коштів, які 

пропонується залучити для 

виконання Програми 

Етапи виконання Програми за роками: 

 

Усього витрат для 

виконання 

Програми 

 
2018 2019  2020 2021  2022 2023 2024 2025 

Обсяг ресурсів, усього (тис. 

грн.), у тому числі: 
120 000 1 282 440 1 405 000 _ _ _ _ _ 8 446 930 

Міський  бюджет м. Хуст - 6 852 10 000 _ _ _ _ _ 16 852 

Бюджет Хустської міської 

територіальної громади 
_ _ _ 58 961 _ _ _ _ 58 961 

Субвенція  з місцевого 

бюджету на проектні,  

будівельно-ремонтні 

роботи, придбання житла  

та приміщень для розвитку 

сімейних та інших форм 

виховання, наближених до 

сімейних, забезпеченням 

житлом дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених  батьківського 

піклування, осіб з їх числа 

за рахунок субвенції з 

державного бюджету  

120 000 1 275 588 1 395 000 5 580 529 _ _ _ _ 8 371 117 

інші джерела, не заборонені 

законодавством 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

 

                Секретар ради                                                                                                                                                                      Василь ГУБАЛЬ



                                                                                                    

                                           Додаток 3 

                                                                        до   рішення ІІ сесії Хустської міської ради         

                                    VIII скликання від    .   .2021р. № 

 

НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАХОДИ 

з виконання програми Хустської міської територіальної громади забезпечення права дитини на виховання  

у сімейному оточенні  на  2018 – 2025 роки 

                                                                                                      із змінами 
 

№

 

з/

п 

Назва 

напряму 

діяльності  

Перелік заходів 

Програми 

Стр

ок 

вико

-

нанн

я 

захо

дів 

Відповіда

льні 

виконавці 

Джере

ла 

фінанс

у- 

вання 

 

Орієнтовний обсяг фінансування  (тис. грн.) Очікувані 

результати 2018 

рік 

2019 рік 2020 рік 2021 рік 2022 

рік 

2023 

рік 

2024 

рік 

2025 

рік 

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 

 

Центр 

надання 

соціальних 

послуг 

Хустської 

міської 

ради; 

служба у 

справах 

дітей 

виконавчог

о комітету 

Хустської 

міської 

ради 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ Зменшення 

кількості дітей, 

вилучених із 

сімейного 

середовища 

 

2. 

 

Забезпечення 

реалізації 

права дітей 

на виховання 

2.1. Забезпеченн

я вчасного 

набуття дітьми 

правового 

  

2018 

– 

2025 

Служба у 

справах 

дітей 

виконавчо

_ _ _ _ _ _ _ _ _ Реалізація права 

дітей на сімейне 

виховання  



у сім’ях 

громадян 

статусу дитини-

сироти та 

дитини, 

позбавленої 

батьківського 

піклування, 

відповідно до 

вимог чинного 

законодавства 

роки 

 

го 

комітету 

Хустської 

міської 

ради 

2.2. Проведення 

роботи з 

повернення 

дітей із закладів 

до біологічних 

родин та 

влаштування в 

сім’ї громадян 

  

2018 

– 

2025 

роки 

 

Центр 

надання 

соціальних 

послуг 

Хустської 

міської 

ради; 

служба у 

справах 

дітей 

виконавчог

о комітету 

Хустської 

міської 

ради; 

управління 

освіти, 

релігій та у 

справах 

національн

остей 

виконавчог

о комітету 

Хустської 

міської 

ради 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ Реалізація права 

дітей на сімейне 

виховання, 

насамперед 

біологічними 

батьками, 

повернення 

дітей із 

закладів, які 

перебувають під 

опікою/піклуван

ням окремих 

громадян, з 

урахуванням 

інтересів 

дитини  



3. 

 

Підвищення 

відповідальн

ості за 

соціальний 

захист дітей 

3.1. Забезпеченн

я 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 

 

Виконавч

ий  

комітет  

Хустської 

міської 

ради; 

 

Управлінн

я 

соціальног

о  захисту 

населення 

виконавчо

го 

комітету 

Хустської  

міської 

ради  

 

Кошти за 

рахунок 

субвенції 

_  1 275 588 1 395 000 _ 

 

_ 

 

_ 

 

_ 

 

_ 

 

 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 

  3.2. Забезпече- 

ння роботи 

інклюзивно-

ресурсних 

центрів для 

надання 

відповідної 

освіти та 

реабілітаційних 

послуг дітям з 

особливими 

освітніми 

потребами за 

місцем 

проживання 

  

2018 

– 

2025 

роки 

 

Управлінн

я освіти, 

релігій та 

національ

ностей 

виконавчо

го 

комітету 

Хустської 

міської 

ради 

 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _  

4. 

 

 

 

 

 

Широке 

запроваджен

ня 

влаштування 

дітей у сім’ї 

громадян 

4.1. Придбання, 

ремонт, 

облаштування 

приміщень для 

створення 

дитячих 

  

2018 

– 

2025 

роки 

 

Виконавч

ий  

комітет  

Хустської 

міської 

ради 

Міський 

бюджет 

м.Хуст 

_ 6 852 

 

10 000 _ _ _ _ _ Будівництво 

дитячого 

будинку 

сімейного типу  
Бюджет 

Хустськ

ої 

міської 

   58 961     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

будинків 

сімейного типу; 

нове 

будівництво 

житла для 

дитячого 

будинку 

сімейного типу 

територі

альної 

громади 

За               

рахунок 

субвенції 

120 000 _ _ 5 580 529     

4.3. Забезпече- 

ння соціального 

супроводу 

дитячих 

будинків 

сімейного типу, 

прийомних 

сімей, сімей 

опікунів, 

піклувальників 

  

2018 

– 

2025 

роки 

 

Центр 

надання 

соціальних 

послуг 

Хустської 

міської 

ради 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ Надання 

комплексу 

консультатив-

них послуг 

5. Проведення 

профілактич

них рейдів та 

відпрацюван

ь з метою 

подолання 

дитячої 

бездогляднос

ті та 

безпритульн

ості 

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 

виконав 

чого 

комітету 

Хустської 

міської 

ради 

спільно з 

Хустсь 

ким 

районним 

управлінн

ям поліції 

Головно 

го 

управлінь 

ня 

Національ

ної 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ 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. 



поліції 

України в 

Закарпат 

ській 

області 

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 

безпритульних 

дітей („Діти 

вулиці”, 

„Вокзал”, 

„Підвал” тощо)  

  

2018 

– 

2025 

роки 

Служба у 

справах 

дітей 

виконавчо

го 

комітету 

Хустської 

міської 

ради 

спільно з 

Хустсь 

ким 

районним 

управлінн

ям поліції 

Головно 

го 

управлінь 

ня 

Національ

ної 

поліції 

України в 

Закарпатс

ькій 

області 
(за 

згодою) 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ 

7.3. Забезпечува

ти здобуття 

повної загальної 

середньої освіти 

дітьми, які 

тривалий час не 

  

2018 

– 

2025 

роки 

Служба у 

справах 

дітей 

виконавчо

го 

комітету 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ 



навчалися або 

не навчалися 

взагалі. 

Проводити рейд 

„Урок” з метою 

виявлення дітей 

шкільного віку, 

які не 

приступили до 

занять, та 

повернення їх 

до навчання 

Хустської 

міської 

ради   

 

6. Забезпечення 

прав дітей-

іноземців, 

дітей-

біженців, 

дітей із 

національних 

меншин та 

дітей, яких 

визнано 

особами, що 

потребують 

додаткового 

захисту 

6.1. Забезпече 

ння 

конструктивної 

взаємодії 

органів 

державної 

влади та органів 

місцевого 

самоврядування 

під час 

виявлення та 

здійснення 

соціального 

захисту дітей, 

розлучених із 

сім’єю, які не є 

громадянами 

України та звер-

нулися до 

компетентних 

органів із 

заявою про 

отримання 

статусу біженця 

або особи, яка 

потребує 

додаткового 

захисту, у тому 

  

2018 

– 

2025 

роки 

Хустсь 

кий 

районний 

відділ 

Головно 

го 

управлінь 

ня 

державної 

міграційн

ої служби 

України в 

Закарпат 

ської 

області 
(за згодою

), служба 

у справах 

дітей 

виконавчо

го 

комітету 

Хустської 

міської 

ради 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ Запровадження 

ефективного 

механізму 

взаємодії 

державних 

органів та 

органів 

місцевого 

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 



числі дітей-

біженців, дітей, 

які потребують 

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, 

влаштування 

відповідно до 

вимог чинного 

законодавства 

та забезпечення 

прав і інтересів 

таких дітей 

  

2018 

– 

2025 

роки 

Хустсь-

кий 

районний 

відділ 

Головно 

го 

управлінь 

ня 

державної 

міграційн

ої служби 

України в 

Закарпатс

ької 

області 
(за згодою

), служба 

у справах 

дітей 

виконавчо

го 

комітету 

Хустської 

міської 

ради 

_ _ _ _ _ _ _ _ _  

7 Упроваджен

ня дієвих 

форм та 

методів 

профі-

лактики 

вчине-ння 

правопору-

шень дітьми 

7.1. Активізація  

профілактичної 

роботи з метою 

запобігання 

правопорушенн

ям у дитячому 

середовищі 

через 

запровадження 

  

2018 

– 

2025 

роки 

Хустське 

районне 

управлінн

я поліції 

Головно 

го 

управлінь 

ня 

Національ

_ _ _ _ _ _ _ _ _ Запровадження 

ефективних 

форм роботи з 

дітьми, які 

опинилися у 

конфлікті із 

законом, 

зменшення 

рівня 



у практику 

роботи 

інноваційних 

методів та форм 

роботи з дітьми, 

схильними до 

правопорушень 

ної 

поліції 

України в 

Закарпатс

ькій 

області 
(за 

згодою) 

 

 

підліткової 

злочинності 

7.2. Забезпеченн

я профілактики 

вчинення 

адміністративни

х та 

кримінальних 

правопорушень 

дітьми та 

стосовно них 

  

2018 

– 

2025 

роки 

Хустське 

районне 

управлінн

я поліції 

Головно 

го 

управлінь 

ня 

Національ

ної 

поліції 

України в 

Закарпатс

ькій 

області 
(за 

згодою), 

служба у 

справах 

дітей 

виконавчо

го 

комітету 

Хустської 

міської 

ради; 

Центр 

надання 

соціаль 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ 



них 

послуг 

Хустської 

міської 

ради 

7.3. Забезпеченн

я здійснення 

заходів 

загальної та 

індивідуальної 

профілактики 

щодо  дітей, 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 з 

метою 

недопущення 

здійснення 

повторних 

злочинів 

  

2018 

– 

2025 

роки 

Хустське 

районне 

управлінн

я поліції 

Головно 

го 

управлін 

ння 

Національ

ної 

поліції 

України в 

Закарпатс

ькій 

області 
(за 

згодою); 

Центр 

надання 

соціальни

х послуг 

Хустської 

міської 

ради 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 ВСЬОГО: 120 000 1 282 440 1 405 000 5 639 490 - - - -  

 

 

 

                         Секретар ради                                                                                                                                                             Василь ГУБАЛЬ 


