
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

25.02.2015       Ужгород               № 79 
 
 
Про міський план заходів з виконання 
Загальнодержавної програми «Національний  
план дій щодо реалізації Конвенції ООН про  
права дитини» на період до 2016 року 
 
 Відповідно до статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», розпорядження голови Закарпатської обласної державної 
адміністрації 23.12.2014 №418 «Про обласний план заходів з виконання 
Загальнодержавної програми «Національний план дій щодо реалізації 
Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року» з метою 
створення умов для реалізації державних гарантій і конституційних прав 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, виконком міської 
ради ВИРІШИВ: 

 
 1. Затвердити міський план заходів з виконання Загальнодержавної 
програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права 
дитини» на період до 2016 року (далі план заходів) згідно з додатком. 
 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючого 
справами виконкому Геворкян Д.С. 
 
 
 
Міський голова                                                                                В. Погорелов 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                Додаток 
                                                               до рішення виконавчого комітету міської ради 

                                                                                                                            25.02.2015 № 79  
 

Міський план заходів з виконання Загальнодержавної програми «Національний план дій щодо реалізації  
Конвенції ООН про права дитини» на 2012-2016 роки 

 
№з/п Зміст основного 

завдання 
Найменування заходу Відповідальні за виконання Строк виконання 

I. Охорона здоров’я та формування здорового способу життя дітей 
Охорона здоров’я 

1) Розповсюдження інформаційних буклетів та 
листівок, отриманих із обласного Центру 
здоров’я, в медичних закладах міста для 
підлітків та їх батьків з питань збереження 
здоров’я підлітків 

Відділ охорони здоров’я, головні 
лікарі МДКЛ, ЦПМСД 

Протягом року 

2) сприяння підвищенню рівня обізнаності 
батьків з питань діагностики та лікування 
гемофілії шляхом видання та розповсюдження 
буклетів і листівок із залученням громадських 
організацій та висвітлення зазначеного питання 
у засобах масової інформації, зокрема на 
телебаченні 

Відділ охорони здоров’я, головні 
лікарі МДКЛ, ЦПМСД 

Протягом року 

3) підтримка, за участі громадських організацій, 
Інтернет-сайту для підлітків та їх батьків 

Відділ охорони здоров’я, головні 
лікарі МДКЛ, ЦПМСД 

Протягом року 

1. Сприяння створенню 
середовища, 

безпечного для 
розвитку дитини, 

збереження її здоров’я 
та життя 

4) запровадження проведення у місті заходів 
щодо інтегрованого ведення хвороб у дітей до 
п’ятирічного віку 

Головні лікарі МДКЛ, ЦПМСД Протягом року 

2. 
 
 
 
 

Підвищення якості та 
збільшення обсягу 

медичних послуг, що 
надаються дітям 

 

1) Взяти участь у розробленні стандартів 
надання медичної допомоги та уніфікованих 
клінічних протоколів на засадах доказової 
медицини 
 

Головні лікарі МДКЛ, ЦПМСД Протягом року 



2) медикаментозне забезпечення та 
забезпечення лікувальним харчуванням дітей з: 
- первинним (вродженим)  - імунодефіцитом 
- муковісцидозом 
- дитячим церебральним паралічем 
- хронічним вірусним гепатитом В та С 
- фенілкетонурією до трьох років 
- хворобою Гоше 
- гемофілією типів A або B чи хворобою 
Віллебранда 
- нанізмом різного походження 
- дитячим діалізом 
- мукополісахаридозом 
- розладами психіки та  - поведінки із спектра 
аутизму 
- ювенільним ревматоїдним артритом 

Головний лікар МДКЛ Протягом року 
 

3) Направлення на  оперативне лікування дітей-
інвалідів із: 
- сколіозом 
- захворюваннями тазостегнових суглобів 
- незворотними вадами слуху, які потребують 
проведення імплантаційного 
слухопротезування 

Головний лікар МДКЛ Протягом року 
 

4) Взяти участь у розробленні стандартів 
надання медичної допомоги та уніфікованих 
клінічних протоколів на засадах доказової 
медицини 

Головні лікарі МДКЛ, ЦПМСД Протягом року 

5) забезпечення масового скринінгу 
новонароджених на:  
 - фенілкетонурію та гіпотиреоз;  
 - адреногенітальний синдром;  
 - муковісцидоз 
 

Відділ охорони здоров’я, головний 
лікар міського пологового будинку 

Протягом року 



1) Щорічне оновлення списків дітей, хворих на 
такі хронічні захворювання:  
 - первинний (вроджений) імунодефіцит;  
 - муковісцидоз;  
 - дитячий церебральний параліч;  
 - хронічний вірусний гепатит;  
 - фенілкетонурію;  
 - хворобу Гоше;  
 - гемофілію;  
 - гіпофізарний нанізм;  
нанізм різного походження;  
 - передчасний статевий розвиток;  
 - гемофілію типу А та В або  - хворобу 
Віллібранда;  
 - цукровий діабет;  
 - онкогематологічні захворювання;  
 - ювенільний ревматоїдний артрит 

Головний лікар МДКЛ Протягом року 

2) продовження роботи зі створення мережі 
кабінетів охорони зору дітей у закладах 
охорони здоров’я другого рівня для запобігання 
виникненню порушення зору в дітей 
дошкільного та шкільного віку 

Відділ охорони здоров’я, головний 
лікар МДКЛ 

Протягом року 

3) проведення обов’язкового медичного 
профілактичного огляду дітей до 18 років у 
дитячих амбулаторно-поліклінічних закладах за 
участю батьків та профілактичної роботи з 
учнями, їх батьками або законними 
представниками щодо виявлення факторів 
ризику виникнення алкогольних та 
наркотичних проблем 

Головний лікар ЦПМСД, МДКЛ Протягом року 

3. Здійснення заходів 
щодо запобігання 

дитячій інвалідності 
та підвищення рівня 
надання медичної 
допомоги дітям-

інвалідам 

4) продовження роботи зі створення мережі 
центрів (відділень, кабінетів) медико-соціальної 
допомоги дітям та молоді “Клініка, дружня до 

Відділ охорони здоров’я, головний 
лікар МДКЛ 

Протягом року 



молоді” 
5) проведення для лікарів, середнього 
медичного персоналу тренінгів з метою 
поширення досвіду роботи центрів (відділень, 
кабінетів) медико-соціальної допомоги дітям та 
молоді “Клініка, дружня до молоді” стосовно 
надання медичних послуг 

Відділ охорони здоров’я, головний 
лікар МДКЛ 

Протягом року 

4. Сприяння створенню 
середовища, 

безпечного для 
розвитку дитини, 

збереження її здоров’я 
та життя 

Сприяння функціонуванню пологового 
будинку, розвиток сучасних перинатальних 
технологій 

Відділ охорони здоров’я, головний 
лікар міського пологового будинку 

Протягом року 

Протидія ВІЛ/СНІДу, туберкульозу та наркоманії 
5. Інформування дітей 

шкільного віку про те, 
як захистити себе від 
захворювання на 

ВІЛ/СНІД;  
формування 
толерантного 

ставлення до ВІЛ-
інфікованих і хворих 

на СНІД дітей 

Проведення в загальноосвітніх навчальних 
закладах у Всесвітній день боротьби із СНІДом 
(1 грудня) виховних годин, уроків “Захисти 
себе від ВІЛ” 

Управління освіти, відділ охорони 
здоров’я, головний лікар ЦПМСД, 

МДКЛ 

IV квартал 

6. Підвищення рівня 
обізнаності учнів 
загальноосвітніх 

навчальних закладів 
щодо туберкульозу 

Проведення у загальноосвітніх навчальних 
закладах заходів до Всесвітнього дня боротьби 
із захворюванням на туберкульоз 

Управління освіти, відділ охорони 
здоров’я, головний лікар ЦПМСД, 

МДКЛ 

Протягом року 

7. Обмеження 
поширення серед 
дітей ВІЛ/СНІДу, 
туберкульозу, 

1) Забезпечення інформування усіх дітей 
старшого шкільного віку про методи захисту 
від захворювань на ВІЛ/СНІД, туберкульоз та 
наркоманію 

Управління освіти, головний лікар 
МДКЛ, ЦПМСД 

Протягом року 



наркоманії 2) проведення у засобах масової інформації 
інформаційної кампанії, спрямованої на 
зменшення небезпеки інфікування на 
ВІЛ/СНІД, туберкульозу, наркоманії 

Відділ охорони здоров’я, головні 
лікарі МДКЛ, ЦПМСД 

Протягом року 

8. Проведення кампанії, 
спрямованої на 
формування 

громадської думки 
щодо наслідків 
наркотичної 
залежності та 

неприйнятності будь-
яких форм 

розповсюдження 
наркотиків 

Проведення серед дітей роз’яснювально-
профілактичної роботи із запобігання наслідкам 
наркотичної залежності 

Сектор кримінальної міліції у 
справах дітей Ужгородського МВ 
УМВС України в Закарпатській 

IV квартал 

Оздоровлення та відпочинок 
9. Реалізація права 

кожної дитини на 
оздоровлення та 

відпочинок шляхом 
проведення комплексу 
спеціальних заходів 

соціального, 
виховного, медичного, 

гігієнічного, 
спортивного 
характеру, 

спрямованих на 
поліпшення та 
зміцнення стану 
здоров’я дітей, 
організацію їх 
змістовного  

Забезпечення оздоровлення та відпочинку:  
дітей-сиріт; дітей, позбавлених батьківського 
піклування; бездоглядних та безпритульних 
дітей; дітей-інвалідів; дітей, потерпілих від 
наслідків Чорнобильської катастрофи, дітей, які 
постраждали внаслідок стихійного лиха, 
техногенних аварій, катастроф; дітей з 
багатодітних і малозабезпечених сімей; дітей, 
батьки яких загинули від нещасних випадків на 
виробництві або під час виконання службових 
обов’язків; дітей, які перебувають на 
диспансерному обліку; талановитих та 
обдарованих дітей - переможців міжнародних, 
всеукраїнських, обласних, міських, районних 
олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, 
спартакіад, відмінників навчання, лідерів 
дитячих громадських організацій; дитячих 

Управління у справах культури, 
спорту, сім’ї та молоді, 
відділ охорони здоров’я 

 
 
 

Постійно 



відпочинку творчих колективів та спортивних команд  
10. Запровадження 

проведення комплексу 
спеціальних заходів 

соціального, 
виховного, медичного 

гігієнічного, 
спортивного 
характеру, 

спрямованих на 
поліпшення та 
зміцнення стану 
здоров’я дітей, 
організацію їх 
змістовного 
відпочинку 

Проведення комплексу оперативно-
профілактичних заходів “Літо-2015” з метою 
запобігання правопорушенням серед дітей та 
стосовно них, забезпечення належного 
громадського порядку, безпеки дітей 

Управління у справах культури, 
спорту, сім’ї та молоді, сектор 

кримінальної міліції у справах дітей 
Ужгородського МВ УМВС України в 

Закарпатській області 

II-III квартал 

Фізичне виховання 
11. Створення умов для 

збереження та 
зміцнення фізичного 

здоров’я дітей, 
формування здорового 

способу життя 

Удосконалення системи популяризації 
оздоровчого значення фізичної культури 
населення, впровадження соціальної реклами 
різних аспектів здорового способу життя у 
засобах масової інформації 

Управління у справах культури, 
спорту, сім’ї та молоді 

Протягом року 

12. Створення рівних 
умов для доступу 
кожної дитини до 
освіти з метою 

розвитку здібностей 
вихованців, учнів і 

слухачів, задоволення 
їх інтересів, духовних 

запитів і потреб 
 

Проведення масових заходів із дітьми та 
учнівською молоддю за напрямами 
позашкільної освіти (конкурси, фестивалі, 
змагання тощо) 

Управління освіти 
 

Протягом року 



II. Освіта 
1) Розширення мережі інклюзивних та 
спеціальних класів у загальноосвітніх 
навчальних закладах; забезпечення 
дефектологічного супроводу та приймання 
дітей із синдромом Дауна в дошкільних 
навчальних закладах за місцем проживання 

Управління освіти Протягом року 13. Забезпечення надання 
навчальними 

закладами послуг усім 
дітям-інвалідам, 

незалежно від стану 
здоров’я, місця 
проживання і 
виховання 

2) розширення мережі інклюзивних груп для 
дітей із синдромом Дауна 

Управління освіти Протягом року 

III. Культурний і духовний розвиток дитини 
14. Розвиток творчих 

здібностей дітей 
Проведення конкурсів та фестивалів Управління у справах культури, 

спорту, сім’ї та молоді 
Протягом року 

IV. Захист прав дітей різних категорій 
Соціальне забезпечення та підтримка сімей з дітьми 

15. Підвищення рівня 
культури сімейних 

стосунків і 
відповідальності 

батьків за виконання 
своїх обов’язків 

шляхом активізації 
участі батьків у 

семінарах, тренінгах, 
що сприяють 

формуванню сімейних 
цінностей 

Проведення заходів до Дня захисту дітей Служба у справах дітей, 
Ужгородський міський центр 

соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді 

Червень 

16. Запобігання 
соціальному сирітству 
дітей з раннього віку, 
сприяння діяльності 
центрів матері та 

дитини 

Проведення навчання для працівників 
навчальних закладів, служби у справах дітей, 
охорони здоров’я, центру соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді і представників інших 
організацій з питань розширення мережі 
сервісів з надання соціальних послуг для 
батьків 

Ужгородський міський центр 
соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді 

Протягом року 



Запобігання соціальному сирітству, подолання бездоглядності та безпритульності серед дітей 
17. Удосконалення 

системи соціальної 
роботи із сім’ями, які 

мають дітей і 
перебувають у 

складних життєвих 
обставинах 

Забезпечення психологічного консультування у 
пологових будинках жінок, які мають намір 
відмовитися від дитини, в тому числі таких, у 
яких народилися діти з вродженими вадами 

Ужгородський міський центр 
соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді 

Протягом року 

18. Своєчасне виявлення 
бездоглядних та 

безпритульних дітей, 
їх влаштування до 
сімейних форм 
виховання 

Організація проведення оперативно-
профілактичних заходів “Канікули”, “Вокзал”, 
“Діти вулиці” з метою своєчасного виявлення 
бездоглядних та безпритульних дітей, 
установлення та притягнення до 
відповідальності дорослих осіб, які залучають 
дітей до протиправної діяльності 

Служба у справах дітей спільно з 
сектором кримінальної міліції у 
справах дітей Ужгородського МВ 
УМВС України в Закарпатській 

області 

Протягом року 

19. Забезпечення 
функціонування 

системи 
моніторингового 

нагляду за захистом 
прав дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених 
батьківського 
піклування 

Проведення соціологічного дослідження з 
питань ефективності функціонування 
прийомних сімей 

Служба у справах дітей Протягом року 

20. Зменшення кількості 
бездоглядних та 

безпритульних дітей 

Поліпшення умов проживання дітей, які 
перебувають у складних життєвих обставинах 

Служба у справах дітей, 
Ужгородський міський центр 

соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді,  

Протягом року 

Соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 
21. Забезпечення 

усиновлення 
громадянами України 
дітей-сиріт та дітей, 

1) Підвищення ефективності діяльності служб з 
питань усиновлення, передачі дітей під опіку, 
піклування, влаштування у прийомні сім’ї та 
дитячі будинки сімейного типу 

Служба у справах дітей Протягом року 



позбавлених 
батьківського 
піклування 

2) забезпечення підготовки спеціалістів для 
роботи у центрах соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді, для підготовки кандидатів у 
прийомні батьки, батьки-вихователі, а також 
забезпечення діяльності прийомних сімей, 
дитячих будинків сімейного типу 

Служба у справах дітей, 
Ужгородський міський центр 

соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді 

Протягом року 

1) Забезпечення підготовки кандидатів в 
опікуни, піклувальники, прийомні батьки, 
батьки-вихователі 

Ужгородський міський центр 
соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді 

Протягом року 22. Збільшення у 2016 
році рівня 

влаштування дітей-
сиріт та дітей, 
позбавлених 
батьківського 

піклування, у будинки 
сімейного типу і 
прийомні сім’ї 

2) забезпечення соціального супроводу сімей, 
які виховують дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування 

Ужгородський міський центр 
соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді 

Протягом року 

23. Створення умов для 
адаптації молоді з 
числа дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених 
батьківського 
піклування, до 

самостійного життя та 
доступу її до різних 
видів соціальних 

послуг 

Розширення мережі соціальних гуртожитків для 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, та створення умов для їх адаптації 

Ужгородський міський центр 
соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді 

Протягом року 

1) Проведення заходів до Дня усиновлення Служба у справах дітей Вересень 24. Розвиток сімейних 
форм виховання дітей-

сиріт та дітей, 
позбавлених 
батьківського 
піклування 

2) розміщення у засобах масової інформації 
інформації про дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, які 
потребують родини, з метою активізації 
процесів усиновлення, передачі дітей під опіку, 
піклування, влаштування у прийомні сім’ї та 
дитячі будинки сімейного типу 

Служба у справах дітей Протягом року 



3) проведення заходів до Дня матері Ужгородський міський центр 
соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді 

Травень 

4) сприяння створенню нових дитячих будинків 
сімейного типу та прийомних сімей 

Служба у справах дітей Протягом року 

Захист дітей-інвалідів 
25. Забезпечення 

реабілітації та 
соціальної адаптації 
дітей-інвалідів, які 
обслуговуються в 

соціальних установах 

Надання високоякісних реабілітаційних послуг 
дітям-інвалідам 

Управління праці та соціального 
захисту населення 

Протягом року 

Захист дітей-біженців, дітей, які перебувають на території України без законних представників, та дітей без громадянства 
1) Розроблення та затвердження типового 
положення про центр прийому та перебування 
дітей-біженців, дітей, яких визнано особами, які 
потребують додаткового захисту, дітей, 
розлучених із сім’єю, які подали заяву про 
визнання біженцем або особою, яка потребує 
додаткового захисту, на базі пунктів 
тимчасового розміщення біженців 

Ужгородський МВ головного 
управління Державної міграційної 
служби в Закарпатській області, 

служба у справах дітей, управління 
освіти 

Протягом року 26. Забезпечення 
створення належних 
умов проживання, 

виховання, інтеграції 
та соціальної 

допомоги дітям-
біженцям, дітям, яких 
визнано особами, які 

потребують 
додаткового захисту, 
дітям, розлученим із 
сім’єю, які звернулися 

із заявою про 
визнання біженцем 
або особою, яка 

потребує додаткового 
захисту 

2) розроблення та затвердження типового 
положення про центр соціальної інтеграції 
біженців та осіб, які потребують додаткового 
захисту 

Ужгородський МВ головного 
управління Державної міграційної 
служби в Закарпатській області, 

служба у справах дітей, управління 
освіти, сектор кримінальної міліції у 
справах дітей Ужгородського МВ 
УМВС України в Закарпатській 

області 

Протягом року 

Ліквідація торгівлі дітьми, сексуальної експлуатації, інших форм жорстокого поводження з ними 
27. Підвищення 

ефективності 
Організація профілактичного відвідування 
сімей з дітьми, які опинилися у складних 

Ужгородський міський центр 
соціальних служб для сім’ї, дітей та 

Протягом року 



профілактичної та 
роз'яснювальної 

роботи серед батьків з 
метою запобігання 

жорстокому 
поводженню з дітьми 

життєвих обставинах молоді, служба у справах дітей 

28.  Забезпечення 
функціонування 

системи захисту дітей 
від жорстокого 
поводження, 
проведення 
відповідної 

профілактичної 
роботи 

Проведення для спеціалістів, до компетенції 
яких належить здійснення заходів із 
запобігання насильству в сім’ї, навчальних 
семінарів 

Ужгородський міський центр 
соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді 

Протягом року 

29. Підвищення 
ефективності 

профілактичної та 
роз’яснювальної 

роботи серед батьків з 
метою запобігання 

жорстокому 
поводженню з дітьми 

Виявлення та припинення фактів жорстокого 
поводження батьків або осіб, які їх замінюють, 
з дітьми; організація відвідування зазначених 
осіб за місцем їх проживання або проведення 
роботи з метою здійснення заходів 
індивідуальної профілактики 

Сектор кримінальної міліції у 
справах дітей Ужгородського МВ 
УМВС України в Закарпатській 
області, служба у справах дітей, 
управління у справах культури, 

спорту, сім’ї та молоді і 

Протягом року 

30. Удосконалення 
процедур щодо 

виявлення дітей, які 
потерпіли від 
сексуальної 

експлуатації, інших 
форм жорстокого 

поводження 
 
 

Забезпечення створення та функціонування в 
органах внутрішніх справ методики “Зелена 
кімната” для проведення опитування дітей, які 
потерпіли внаслідок кримінальних 
правопорушень або стали свідками злочину 

Сектор кримінальної міліції у 
справах дітей Ужгородського МВ 
УМВС України в Закарпатській 
області, відділ охорони здоров’я 

Протягом року 



31. Запобігання торгівлі 
людьми, проведення 

первинної 
профілактики 

Проведення за участі дітей, учнівської та 
студентської молоді, їх батьків профілактичних 
та просвітницьких заходів щодо протидії 
торгівлі людьми 

Управління освіти, управління у 
справах культури, спорту, сім’ї та 

молоді 

Протягом року 

32. Профілактика торгівлі 
людьми серед 
представників 

вразливих верств 
населення 

Проведення роз’яснювальної роботи з дітьми-
сиротами та іншими категоріями дітей, які 
потребують соціального захисту 

Ужгородський міський центр 
соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді 

Протягом року 

33. Надання допомоги 
особам, які 

постраждали від 
торгівлі людьми 

Проведення процедури встановлення статусу 
особи, яка постраждала від торгівлі людьми 

Управління у справах культури, 
спорту, сім’ї та молоді 

Протягом року 

Захист прав дітей, які вчинили правопорушення 
1) Забезпечення соціального патронажу та 
супроводу сімей, діти із яких перебувають у 
приймальниках-розподільниках для дітей, 
слідчих ізоляторах, а також дітей, звільнених з 
місць позбавлення волі 

Ужгородський міський центр 
соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді 

Протягом року 34. Удосконалення 
порядку проведення 
моніторингу стану 
дотримання прав 

дітей, які перебувають 
у приймальниках-
розподільниках для 

дітей, школах 
соціальної реабілітації 

та професійних 
училищах соціальної 
реабілітації органів 

освіти 
 
 
 
 
 
 

2) виявлення, облік та супровід сімей, діти в 
яких перебувають у складних життєвих 
обставинах 

Ужгородський міський центр 
соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді, служба у справах дітей 

Протягом року 



V. Участь дітей у житті суспільства 
35. Забезпечення 

реалізації права дітей 
висловлювати свою 
думку, виховання 
навичок прийняття 

соціально-
мотивованих рішень 

Участь у Всеукраїнському зборі лідерів органів 
учнівського самоврядування загальноосвітніх 
навчальних закладів 

Управління освіти Протягом року 

 
 
 
Керуючий справами виконкому                                                                                                                                Д.Геворкян 
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