
 
 

 

                                                                                                             Додаток №1 

до рішення виконавчого комітету  

Руськополянської сільської ради 

  від 05.11.2021 № 236 

План заходів 

щодо соціального захисту дітей та профілактики бездоглядності і 

правопорушень серед них на території Руськополянської сільської ради  

на 2021-2022 роки 

Номер 

з/п 
Захід Відповідальні 

Термін 

виконання 

1 

Вести тісну співпрацю з медичними працівниками, 

залучати їх до проведення цільових профілактичних 

оглядів з метою раннього виявлення осіб, які схильні 

до вживання алкогольних напоїв, 

наркотичних, токсичних психотропних речовин. 

Туманова О.В. - 

начальник служби у 

справах дітей 

вересень- 

травень 2021-

2022 р. 

2 
Обстеження  умов проживання категорійних сімей з 

метою раннього виявлення дітей, які опинилися у 

складних життєвих обставинах. 

Туманова О.В. - 

начальник служби у 

справах дітей 

вересень- 

травень 2021-

2022  р. 

3 
Здійснювати відвідування дітей, сім'ї яких 

опинилися в складних життєвих обставинах. 

Туманова О.В. - 

начальник служби у 

справах дітей 

вересень- 

травень 2021-

2022 р. 

4 

Проводити роз’яснювальну роботу з організації 

оздоровлення та відпочинку дітей з сімей, які 

опинилися у складних життєвих обставинах, під 

опікою, піклуванням, малозабезпечених, 

багатодітних, членів сім'ї учасників АТО та ін. 

Коваленко В. І. - 

директор КЗ 

«ЦНСП» 

Туманова О.В. - 

начальник служби у 

справах дітей 

постійно 

5 Порушувати питання про вилучення дітей із сімей 

при безпосередній загрозі життю і здоров’ю. 

Порушувати питання позбавлення батьківських прав 

виключно як крайню міру захисту прав дитини. 

Туманова О.В. — 

начальник служби у 

справах дітей 

постійно 



 

6 
Ініціювати притягнення до 

адміністративної відповідальності батьків та осіб, що їх 

заміняють за неналежне виконання батьківських 

обов’язків 

Туманова О.В. - 

начальник служби 

у справах дітей 

Адміністрація 

закладів освіти 

вересень- 

травень 2021-

2022  р. 

7 

Контроль щодо соціального захисту дітей та охорони 

дитинства. Проводити роз'яснювальну роботу щодо 

можливих соціальних виплат. Надавати допомогу 

особам в оформленні документів для призначення 

соціальних допомог. Здійснювати перевірку цільового 

використання коштів, які родини отримують на 

народження дітей. 

Туманова О.В. - 

начальник служби 

у справах дітей ; 

Вебер М.В.-

начальник відділу 

соціального 

захисту населення; 

Коваленко В.І. - 

директор КЗ 

«ЦНСП» 

за потребою 

8 Сектором ЮП УНП, службою у справах дітей, КЗ 

«ЦНСП» та школами  проводити роботу взаємного 

інформування серед дітей, які не навчаються, вчинили 

злочини, правопорушення, схильні до вживання 

наркотичних речовин, алкогольних напоїв, 

бродяжництва та жебракування. 

Коваленко В.І. - 

директор КЗ 

«ЦНСП» 

Туманова О.В. - 

начальник служби 

у справах дітей 

Директори 

закладів освіти 

вересень- 

грудень 2021- 

2022  р. 

9 Провести рейд «Увага! Діти на дорозі» 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Громенко Т.А. - 

Поліцейський 

офіцер громади 

Туманова О.В. - 

начальник служби 

у справах дітей 

Коваленко В.І. - 

директор КЗ 

«ЦНСП» 

вересень 2021-

2022 р. 

10 

Проводити рейди «Діти вулиці», «Канікули» та по 

торгівельних та розважальних закладах, що працюють 

на території Руськополянської сільської ради 

Громенко Т. А. - 

Поліцейський 

офіцер громади 

Туманова О.В. - 

начальник служби 

у справах дітей 

Коваленко В. І. - 

директор КЗ 

«ЦНСП» 

згідно 

затвердже-

ного графіка 

  



 

11 
Забезпечити проведення роз'яснювальної 

роботи для дітей за допомогою телефонного 

зв’язку, вайбера, сайту закладів онлайн у 

разі переходу на дистанційну форму 

навчання та проведення виховних годин 

напередодні канікул щодо безпеки 

дорожнього руху, пожежної безпеки, 

поведінки на водоймах, та ін. 

Адміністрація закладів 

освіти 
вересень- 

травень 2021-

2022  р. 

12 Контроль за умовами проживання дітей, які 

повернулись із інтернатних закладів на час 

карантину, канікул. 

Туманова О.В. - 

начальник служби у 

справах дітей 

вересень- 

травень 2021-

2022 р. 

13 Забезпечити проведення інформаційно 

профілактичних акцій «Я не продаю 

неповнолітнім алкогольні напої та тютюнові 

вироби» та «Моя відповідальність» серед 

ФОП та реалізаторів на місцях продажу 

Громенко Т.А. - 

Поліцейський офіцер 

громади 

Туманова О.В. - 

начальник служби у 

справах дітей 

вересень- 

травень 2021-

2022  р. 

14 

Провести зустрічі фахівцем із соціальної 

роботи, з інспекторами ювенальної 

превенцїї, медичними працівниками, на яких 

обговорити питання недопущення 

поширення наркотичних засобів, 

психотропних речовин, прекурсорів та 

наркоманії серед учнівської молоді. 

Адміністрація закладів 

освіти 
вересень- 

травень 2021-

2022 н. р. 

15 

Узагальнити матеріали проведених заходів 

Туманова О.В.- 

начальник служби у 

справах дітей 

     24.12.2021 

     24.05.2022 

   

 

 

 

Секретар виконавчого комітету                                                        



 

                                                                                                              Додаток 2 

                                                                                                             до рішення виконавчого комітету  

                                                                                        від 05.11.2021 № 236 

 

План заходів профілактики суїциду 

на території Руськополянської сільської ради 

№ п/п 
Заходи Термін 

виконання 

Відповідальні 

1. Організувати і провести просвітницький лекторій для 

вчителів та батьків «Фактори, що впливають на 

суїцидальну поведінку молоді та шляхи допомоги при 

потенційній можливості суїциду» 

10 вересня 

2021-2022 н. р.  

Адміністрація 

закладів освіти 

Коваленко В.І.- 

директор КЗ 

«ЦНСП» 

2. Інформувати дітей, батьків, учителів про діяльність 

Черкаського та Уманського обласних центрів 

соціально-психологічної реабілітації дітей Черкаської 

обласної ради» шляхом розміщення інформації про 

адресу, режим роботи закладів, можливості 

цілодобового самозвернення дитини для отримання 

соціально-правової допомоги), телефони гарячих ліній 

через розміщення інформації у ЗМІ, соціальних 

мережах, сайтах закладів освіти та інформативних 

стендах. 

Постійно Адміністрація 

закладів освіти 

Коваленко В.І. - 

директор КЗ 

«ЦНСП» 

Туманова О.В. - 

начальник 

служби у справах 

дітей 

3. Розмістити просвітницьку інформацію щодо 

профілактики суїцидальної поведінки на сайті школи, 

інформаційних стендах 

вересень, 

січень 

Адміністрація 

закладів освіти 

4. Розмістити просвітницьку інформацію щодо 

профілактики суїциду на сайті сільської ради 

вересень, 

січень 
Туманова О.В. - 

начальник 

служби у справах 

дітей 

5. Провести класні батьківські збори з теми «Позитивний 

психологічний клімат в сім'ї- запорука стійкої психіки 

дитини» 

вересень- 

травень 2021-

2022 н. р.  

Класні керівники 

закладів освіти 

6. Організувати перегляд батьками на онлайн порталі Дія 

цифрова освіта серіал для батьків «Безпека дітей в 

інтернеті» 

https://osvita.diia.gov.ua/programmes 

вересень- 

травень 2021-

2022 н. р. 

Класні керівники 

закладів освіти 

7. Організувати обов’язковий перегляд працівниками 

закладів освіти на онлайн порталі Дія цифрова освіта серіал 

для батьків «Безпека дітей в інтернеті», «Онлайн-

інструменти протидії домашньому насильству», «Про 

кібербулінг для підлітків» 
https://osvita.diia.gov.ua/programmes 

вересень- 

травень 2021-

2022 н. р. 

Адміністрація 

закладів освіти 

8. Організувати обов’язковий перегляд учнями 7-11 класів на 

онлайн порталі Дія цифрова освіта серіал «Про 

кібербулінг для підлітків» 

https://osvita.diia.gov.ua/programmes 

вересень- 

травень 2021-

2022 н. р. 

Класні керівники 

закладів освіти 

https://osvita.diia.gov.ua/programmes
https://osvita.diia.gov.ua/programmes
https://osvita.diia.gov.ua/programm


 

9. Проведення індивідуальних та групових консультацій з 

батьками, які перебувають у СЖО, 

опікунами/піклувальниками -вихователями з питань 

запобігання та протидії суїцидальних проявів у 

підлітковому середовищі 

вересень- 

травень 2021-

2022 н. р. 

Туманова О.В. — 

начальник служби 

у справах дітей 

10. Проведення інформаційно - роз’яснювальної роботи серед 

дітей, батьків щодо безпечного користування інтернетом; 

онлайн-ігор, які несуть небезпеку, та надання 

рекомендацій щодо необхідності встановлення правил 

безпечного відвідування соціальних мереж 

вересень- 

травень2021-

2022 н. р. 

Туманова О.В. - 

начальник служби 

у справах дітей 

      11. Узагальнити матеріали проведених заходів До 
24.12.2021 

  24.05.2022 

Туманова О.В. - 

начальник служби 

у справах дітей 

 

 

 

Секретар виконавчого комітету                                                        Надія ШПАК 
 


