
Затверджено 
 
розпорядження голови обласної 
державної адміністрації 
 
26.01.2006    № 23 

 
План 

заходів з підготовки та проведення в області  
у 2006 році Року захисту прав дитини 

 
 

1. Підтримка дитинства та створення сприятливих умов для його розвитку 
                                                                                      

1.1. Забезпечувати оздоровлення та відпочинок обдарованих дітей, дітей 
соціально незахищених верств населення, з фізичними обмеженнями, девіантної 
поведінки.  
 

Постійно  Головне управління праці та соціального 
захисту населення, управління молоді та 
спорту, освіти і науки, служба у справах 
неповнолітніх облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, міськвиконкоми міст 
обласного значення 

 
1.2. Сприяти творчому розвитку, організації змістовного дозвілля та 

спілкування дітей з фізичними обмеженнями.  
 

Постійно  Головне управління праці та соціального 
захисту населення облдержадміністрації, 
Запорізький обласний центр соціальних служб 
для сім’ї, дітей та молоді 

 
1.3. Впроваджувати заходи з адаптації дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, до самостійного життя.  
 

Постійно  Головне управління праці та соціального 
захисту населення,  освіти і науки, служба у 
справах неповнолітніх облдержадміністрації, 
Запорізький обласний центр соціальних служб 
для сім’ї, дітей та молоді 

 
1.4. Розробити проект програми соціального захисту дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, які є учнями професійно-технічних 
навчальних закладів.  
 

Постійно  Управління освіти і науки 
облдержадміністрації 

 
1.5. Забезпечити своєчасну виплату державної соціальної допомоги сім’ям 

з дітьми. 
 

Постійно  Головне управління праці та соціального 
захисту населення облдержадміністрації,  
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райдержадміністрації, міськвиконкоми міст 
обласного значення  

  
1.6. Здійснити заходи, спрямовані на поліпшення матеріально-технічного 

та фінансового забезпечення вихованців закладів для дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, дітей з особливими потребами тощо.  
 

Постійно  Головне управління праці та соціального 
захисту населення, управління освіти і науки, 
охорони здоров’я, служба у справах 
неповнолітніх облдержадміністрації 

  
1.7. Сприяти створенню та діяльності центрів з правової освіти дітей та 

підлітків у бібліотечних установах для дітей та юнацтва. 
 

Постійно  Управління культури і туризму 
облдержадміністрації 

 
1.8. Забезпечувати безкоштовне культурне обслуговування дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з особливими потребами, з 
малозабезпечених сімей, вихованців притулків для неповнолітніх.  
 

Постійно  Управління культури і туризму 
облдержадміністрації 

 
1.9. Здійснювати захист майнових та немайнових прав неповнолітніх. 

 
Постійно     Райдержадміністрації, міськвиконкоми 
 
1.10. Забезпечити прокат кінофільмів з правових питань у кіномережі 

області. 
 
Постійно  Управління культури і туризму 

облдержадміністрації 
 
 

2. Профілактика  соціального сирітства, негативних проявів  
у дитячому середовищі 

 
2.1. Сприяти розвитку та ефективному функціонуванню консультативних 

пунктів центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді в пологових будинках 
та жіночих консультаціях з метою запобігання ранньому соціальному сирітству та 
впровадження засад усвідомленого, відповідального батьківства серед породіль та 
вагітних жінок.  
 

Постійно  Запорізький обласний центр соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді, управління 
охорони здоров’я облдержадміністрації 
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2.2. Забезпечити своєчасне виявлення та здійснення профілактичної 

роботи з кризовими сім’ями, де виховуються діти. 
 

Постійно  Служби у справах неповнолітніх 
райдержадміністрацій, міськвиконкомів, 
місцеві центри соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді 

 
2.3. Здійснювати контроль за умовами утримання та виховання дітей у 

кризових, прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу та забезпечувати 
захист прав дітей. 
 

Постійно  Служби у справах неповнолітніх 
райдержадміністрацій, міськвиконкомів, 
місцеві центри соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді 

 
2.4. Забезпечити проведення профілактичних рейдів щодо вилучення 

бездоглядних та безпритульних дітей з вулиць, громадських місць тощо та 
влаштування до закладів соціального захисту неповнолітніх.  
 

Постійно  Служби у справах неповнолітніх 
райдержадміністрацій, міськвиконкомів, 
місцеві центри соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді 

 
2.5. Забезпечувати поповнення банків даних потенційних прийомних 

батьків, батьків-вихователів, опікунів та усиновителів. 
 

Постійно  Управління освіти і науки, молоді та спорту, 
райдержадміністрації, міськвиконкоми міст 
обласного значення 

 
2.6. Проводити навчання кандидатів в прийомні батьки і батьки-

вихователі з метою створення нових прийомних сімей та дитячих будинків 
сімейного типу.  
 

Постійно  Запорізький обласний центр соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді 

 
2.7. Сприяти створенню центру лікування наркозалежної молоді. 

 
Протягом року  Управління у справах молоді та спорту, 

охорони здоров’я облдержадміністрації  
 
2.8. Розглянути можливість щодо введення часових обмежень відносно 

відвідування неповнолітніми ігрових та комп’ютерних залів, відеотек, дискотек, 
інших громадських місць. 
 

Постійно  Райдержадміністрації, міськвиконкоми міст 
обласного значення 
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2.9. Забезпечити здійснення контролю за недопущенням продажу  
спиртних напоїв та тютюнових виробів неповнолітнім. 
 

Постійно  Райдержадміністрації, міськвиконкоми міст 
обласного значення 

 
2.10. Організовувати історико-правові дискусії, бесіди з профілактики 

негативних проявів у дитячому середовищі, турніри правознавства тощо для дітей 
та підлітків. 
 

Постійно  Управління культури і туризму, освіти і 
науки, молоді та спорту, служба у справах 
неповнолітніх облдержадміністрації  

 
3. Організаційно-масові заходи 

 
3.1. Забезпечити проведення: 

  
 Всеукраїнського фестивалю дитячого та юнацького виконавського 

мистецтва «Акорди Хортиці»; 
 
Березень    Управління культури і туризму 

облдержадміністрації 
 

тижня театралізованого мистецтва для дітей та юнацтва «Театр – дітям» в 
межах міжнародного дня театру; 
 

Березень    Управління культури і туризму 
облдержадміністрації 

 
Всеукраїнського тижня дитячої та юнацької книги; 
 
Березень    Управління культури і туризму 

облдержадміністрації 
 
обласного дитячого фестивалю «Мала Хортиця»; 
 
Травень   Управління культури і туризму 

облдержадміністрації 
 
Всеукраїнського фестивалю дитячої естрадної творчості «Топ-топ»;  
 
Червень   Управління культури і туризму 

облдержадміністрації 
 
заходів з нагоди Дня захисту дітей; 
 
Червень   Служба у справах неповнолітніх, головне 

управління праці та соціального захисту 
населення, управління культури і туризму,  
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 освіти і науки, молоді та спорту, охорони 
здоров’я облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, міськвиконкоми міст 
обласного значення 

 
Дня спільних дій в інтересах дітей; 
 
Листопад  Служба у справах неповнолітніх 

облдержадміністрації, райдержадміністрації, 
міськвиконкоми міст обласного значення 

 
урочистостей з нагоди святкування Дня Святого Миколая, Нового року; 
 
Грудень  Головне управління праці та соціального 

захисту населення, управління культури і 
туризму, освіти і науки, молоді та спорту, 
охорони здоров’я, служба у справах 
неповнолітніх  облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, міськвиконкоми міст 
обласного значення 

 
обласної акції «Молодь обирає здоровий спосіб життя»; 
 
Квітень  Управління освіти і науки 

облдержадміністрації 
 

обласного свята «Обдаровані діти»; 
 
Червень  Управління освіти і науки 

облдержадміністрації 
 
творчих літературно-мистецьких акцій шкіл-інтернатів «Зірковий час – 

світи для нас!»; 
 
Січень, березень, жовтень Управління освіти і науки 

облдержадміністрації 
 
пересувної виставки робіт дитячої творчості серед вихованців інтернатних 

закладів  «Майбутнє України – в добрих справах дитини»; 
 
Лютий-травень  Управління освіти і науки 

облдержадміністрації 
 
фестиваль «Повір у себе» в межах Всеукраїнського огляду «Таланти, твої 

Україно!»; 
 

Травень-червень  Управління освіти і науки 
облдержадміністрації 

 
фестивалю творчих робіт  для дітей з обмеженими фізичними 

можливостями «Повір у себе, і в тебе повірять інші»; 
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Грудень 

 Запорізький обласний центр соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді 

 
першості області серед юніорів з академічного веслування; 
 
Протягом року Управління у справах молоді та спорту 

облдержадміністрації 
 
першості області серед юнаків 1994-1995 року народження з тхеквондо; 
 
Протягом року Управління у справах молоді та спорту 

облдержадміністрації 
 
колегій, нарад, засідань з питань захисту прав дитинства; 
 
Постійно  Головне управління праці та соціального 

захисту населення, управління культури і 
туризму, освіти і науки, молоді та спорту, 
охорони здоров’я, служба у справах 
неповнолітніх  облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, міськвиконкоми міст 
обласного значення 

 
4. Методичне та просвітницьке супроводження 

 
4.1. Організувати та провести обласні навчальні семінари для фахівців 

центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді області щодо здійснення 
соціального супроводу прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, 
які опинились в складних життєвих обставинах.  
 

Протягом року  Запорізький обласний центр соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді 

 
 4.2. Висвітлювати в засобах масової інформації актуальні питання з 

розвитку сімейних форм влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, відповідального батьківства, проблем соціального 
захисту дітей з фізичними обмеженнями, соціальних сиріт, захистом прав дітей, 
насильством по відношенню до них.  
  

Постійно  Головне управління праці та соціального 
захисту населення, управління культури і 
туризму, освіти і науки, молоді та спорту, 
охорони здоров’я, служба у справах 
неповнолітніх  облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, міськвиконкоми міст 
обласного значення 
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4.3. Розробити методичні рекомендації для вчителів, керівників 

шкіл з питань реалізації в загальноосвітніх школах положень Конвенції ООН  про 
права дитини. 
 

І квартал   Управління освіти і науки 
облдержадміністрації 

 
 
 
4.4. Розробити методичні та рекомендаційні матеріали  щодо здійснення 

перевірок підприємств, установ та організацій відносно додержання трудових 
прав неповнолітніх, контролю за функціонуванням дитячих будинків сімейного 
типу та прийомних сімей. 

 
Протягом року  Служба у справах неповнолітніх 

облдержадміністрації  
 
 
 
 
 
 
Керівник апарату  
облдержадміністрації             Р. В. Дригинич 
 
 
 
 
 


