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СПІЛЬНІ ЗАХОДИ 
щодо реалізації «Міської Комплексної програми «Назустріч дітям» на 2 

на 2015 рік у Московському районі м. Харкова 

Департаменту -
я служб у справах 

аці та соціальної 
іської ради 
.П. Малько 

15 р.р.» 

№ Зміст заходів Виконавці Терміни 
виконання 

1 2 3 4 

І. Захист дитинства, інформаційна та соціальна політика 

і проводити тематичні оесіди з правових питань і метою підвищення 
рівня обізнаності дітей шкільного віку. 

Служба у справах дітей (далі - ССД), сектор 
кримінальної міліції у справах дітей 
(далі - СКМСД), центр соціальних служб для 
сім'ї, дітей та молоді (далі - ЦСССДМ), 
управління освіти (далі - УО) 

і ш с і ш н о 

2 Проводити профілактичну роботу з дітьми в загальноосвітніх 
навчальних закладах з питань попередження бродяжництва, 
жебракування та безпідставних пропусків навчальних занять серед 
дітей. 

ССД, СКМСД, ЦСССДМ, УО Постійно 

3 Проводити роботу серед дітей щодо профілактики ВІЛ/СНІДу, 
хвороб, які передається статевим шляхом, туберкульозу, наркоманії 
та формування толерантного ставлення до ВІЛ-інфікованих, хворих 
на СНІД і наркоманію дітей. 

Харківський міський шкіряно-венерологічний 
диспансер № 2 (далі - ХМШВД № 2), 
наркологічний кабінет. ЦСССДМ, УО 

П о с т і й н о 

4 Проводити профілактичну роботу з батьками, які ведуть негативний 
спосіб життя, ухиляються від виконання своїх батьківських 
обов'язків, по недопущенню жорстокого поводження 3 дітьми. 

ССД, С К М С Д ЦСССДМ. комітет у справах 
сім ї, молоді та спорту (далі - КССМС), УО 

П о с т і й н о 



5 Приймати участь у засіданнях ради профілактики в 
загальноосвітніх навчальних закладах району з питань 
профілактики правопорушень серед учнів. 

ссд. скмсд, цсссдм, кссмс, 
ХМШВД № 2, наркологічний кабінет 

Постійно 

II. С о ц і а л ь н о - п р а в о в и й з а х и с т д ітей р ізних категор ій 

6 Ведення Єдиного електронного банку даних дітей в Єдиній 
інформаційно-аналітичній системі «Діти» у відповідності до 
законодавства України. 

ссд Постійно 

7 Здійснювати перевірки на підприємствах, в установах, організаціях 
усіх форм власності для забезпечення реалізації права дитини на 
захист від економічної експлуатації та від виконання будь-якої 
роботи, яка може бути небезпечною для її здоров'я, завдавати 
шкоди фізичному, розумовому, духовному і моральному розвитку. 
Здійснювати контроль за дотриманням підприємствами, 
установами, організаціями трудового законодавства щодо 
працюючих неповнолітніх. 

ссд Постійно 

8 Здійснювати перевірки дотримання чинного законодавства щодо 
охорони прав та інтересів дітей у навчально-виховних закладах, за 
місцем роботи, у позашкільних закладах за місцем проживання, у 
спеціальних установах для дітей. 

ссд Постійно 

9 Поновлювати та направляти у відповідні структури бази даних 
окремих категорій громадян, яким установлені додаткові соціальні 
гарантії-місцева пільга: прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного 
типу. 

ссд Постійно 

10 Порушувати питання та вживати відповідні заходи щодо 
притягнення до відповідальності батьків, або осіб, які їх замінюють, 
винних у порушенні житлових та майнових прав дітей, згідно із 
законодавством України. 

ссд, скмсд Постійно 

11 Сприяти щорічному забезпеченню дітей, які потребують особливої 
соціальної уваги та підтримки: оздоровленню дітей-сиріт і дітей, 
позбавлених батьківського піклування, які перебувають на обліку 
служб у справах дітей та відпочинку дітей, які опинились у 
складних життєвих обставинах. 

ССД, КССМС, УО Постійно 



12 Приймати участь у проведенні для дітей з прийомних сімей та 
дитячих будинків сімейного типу загальноміських заходів, 
присвячених до міжнародних, державних та інших свят: 

«Дня матері», 
- «Дня сім'ї», 
- «Міжнародного Дня захисту дітей», 
- «Дня знань - 1 Вересня», 

«День усиновлення», 
«Дня спільних дій в інтересах дітей», 
«Новорічних та Різдвяних свят». 

ССД, ІДСССДМ Постійно 

II . 1. С о ц і а л ь н о - п р а в о в и й з а х и с т д і тей-сир іт та д ітей , п о з б а в л е н и х б а т ь к і в с ь к о г о п іклування 

13 Забезпечувати влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування до сімейних форм виховання: 
усиновлення, опіка, прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу. 

ссд, цсссдм Постійно 

14 Проводити відповідну роботу щодо встановлення статусу дитини-
сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, не пізніш 
як через два місяці після виявлення дитини, яка залишилася без 
батьківського піклування 

ссд Постійно 

15 Постійно надавати правову допомогу опікунам, прийомним батькам 
та батькам-вихователям з питань соціального захисту прав дітей. 

ссд, цсссдм Постійно 

16 Відстежувати своєчасне нарахування виплат державної допомоги 
сім'ям з дітьми щодо дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування за принципом «гроші ходять за дитиною». 

ССД,'управління праці та соціального захисту 
населення (далі - УПтаСЗН) 

Постійно 

17 Здійснювати контроль щодо захисту житлових та майнових прав 
дітей-сиріт та дітей, які позбавлені батьківського піклування. 

ссд Постійно 

18 Проводити роботу щодо залучення дітей-сиріт, дітей, позбавлених 
батьківського піклування, та дітей, які залишились без 
батьківського піклування до занять у гуртках, секціях, клубах за 
місцем проживання, позашкільних навчальних закладах. 

УО, ссд, цсссдм 
• 

Постійно 



19 Забезпечувати передачу даних щодо дітей - сиріт та дігей. 
позбавлених батьківського піклування, які досягли 18-річного віку, 
до комітету у справах сім'ї та молоді для контролю за станом 
додержання законодавства щодо їх соціально-правового захисту (у 
віці від 18 до 23 років), надання державних видів допомоги 

ССД. УПтаСЗН, ЦСССДМ Постійно 

II.2. Соціально-правовий захист дітей, які опинились у складних життєвих обставинах 

20 Проводити роботу щодо раннього виявлення дітей, які виховуються 
у складних життєвих обставинах, надання їм соціальної допомоги 
та забезпечення захисту їх прав. 

ССД. ЦСССДМ, СКМСД, УО Постійно 

21 Забезпечувати підтримку та надавати соціальну підтримку дітям з 
сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах та де існує 
ризик вилучення дитини. 

ССД, ЦСССДМ, УО Постійно 

22 Подовжити взаємодію, взаємозвірку та взаємоінформування між 
СКМСД, ССД, управлінням освіти та ЦСССДМ щодо дітей, які 
скоїли правопорушення, у т.ч. затримані за бродяжництво, 
жебракування. 

СКМСД, ССД, УО, ЦСССДМ Постійно 

23 Забезпечувати своєчасне виявлення бездоглядних та безпритульних 
д ітей ТТТТТЯУОМ пппиегтрння р а й о н н и х реЙДІВ. 

ССД, СКМСД Постійно 

24 Проводити роботу щодо залучення дітей, які перебувають на 
внутрішкільному обліку, на обліку у секторі кримінальної міліції у 
справах дітей та службі у справах дітей, з урахуванням їх нахилів та 
інтересів до занять, у гуртках, секціях, клубах за місцем 
проживання, позашкільних навчальних закладах. 

УО, ССД, ЦСССДМ, СКМСД Постійно 

III. Науково-методичне, інформаційне та кадрове забезпечення 
• 

25 

Брати участь у науково-практичних конференціях, семінарах, 
службових нарадах, круглих столах, виставках щодо аналізу, 
обміну досвідом і плануванню роботи з питань соціально-
правового захисту дітей, профілактики правопорушень та 
дотримання законодавства щодо захисту прав дітей. 

ССД 

Постійно 
•І 



: - - _ 
Залучати до правоосвітньої роботи громадські організації. ССД. УО, скмсд 
діяльність яких пов язана із правоосвітньою та правозахисною Постійно 
роботою 

Завідувач сектору з питань соціального захисту дітей 
служби у справах дітей Московського району 
Управління служб у справах дітей 
Департаменту праці та соціальної 
політики Харківської міської ради 
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