
ПРОЄКТ 

 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
 
 

Про оголошення в Полтавській області 2023 року  

Роком дитини  

 

Керуючись частиною другою статті 43 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про охорону 

дитинства», «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю», «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», «Про соціальні послуги», Конвенції ООН про права 

дитини, Сімейного кодексу України, з метою реалізації державної політики в сфері 

захисту прав дітей та сімей з дітьми, запобіганню та протидії домашньому насильству 

і торгівлі людьми, здійснення соціальної роботи з дітьми, сім’ями на території 

Полтавської області  

 
ОБЛАСНА РАДА ВИРІШИЛА: 

  

1. Оголосити в Полтавській області 2023 рік Роком дитини. 

2. Рекомендувати Полтавській обласній військовій адміністрації (обласній 

державній адміністрації): 

1) розробити та подати до 15 вересня 2022 року на погодження відповідним 

профільним постійним комісіям обласної ради комплексний план заходів з 

відзначення Року дитини в Полтавській області (далі – Заходи), здійснити 

організаційно-практичне та фінансове забезпечення Заходів; 

2) щокварталу інформувати Полтавську обласну раду про хід виконання Заходів. 

 

3. Рекомендувати органам місцевого самоврядування Полтавської області: 

1) сприяти реалізації Заходів на відповідній території; 

2) спрямувати діяльність комунальних закладів освіти, культури, спорту, 

охорони здоров`я, соціального захисту населення на створення в територіальних 

громадах умов для всебічного гармонійного розвитку дітей та підлітків, захист їх прав 

та інтересів, підтримку сімей з дітьми тощо; 

3) забезпечити у рамках відзначення Року дитини в Полтавській області 

реалізацію тематичних проєктів, спрямованих на формування безперешкодного 

життєвого середовища у публічному просторі, розвиток спортивної інфраструктури, 

популяризацію здорового способу життя, допомогу сім`ям, які перебувають у 

складних життєвих обставинах, створення можливостей для розвитку дітей з 

інвалідністю, та інших. 
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4. Організацію виконання цього рішення покласти на службу у справах дітей 

Полтавської обласної військової адміністрації (обласної державної адміністрації), 

контроль за його виконанням – на постійні комісії обласної ради: з питань охорони 

здоров’я та соціального захисту населення; з питань освіти, науки та культури; з 

питань молодіжної політики, спорту та туризму. 

 

 

 

Голова обласної ради    Олександр БІЛЕНЬКИЙ 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проєкту рішення «Про оголошення в Полтавській області 2023 року  

Роком дитини» 

 
Розробник проєкту рішення: депутатка Полтавської обласної ради О. Усанова. 

 

Мета: реалізація державної політики в сфері захисту прав дітей та сімей з 

дітьми, запобіганню та протидії домашньому насильству і торгівлі людьми, 

здійснення соціальної роботи з дітьми, сім’ями на території Полтавської 

області. 

 

1. Підстава розроблення проєкту рішення 

 

Проєкт рішення розроблено за власною ініціативою депутатки обласної 

ради Ольги Усанової. 

 

2. Обґрунтування необхідності прийняття рішення 

 

Прийняття проєкту рішення базується на аспектах, які пропонується 

включити в такий документ: 

- питання соціальної доступності: громади, дружні до дітей та молоді;  

- розвиток спортивної інфраструктури та популяризація здорового способу 

життя; 

- створення можливостей для розвитку дітей з інвалідністю. 

 

3. Суть проєкту рішення 

 

Проєктом рішення пропонується оголосити в Полтавській області 2023 рік 

Роком дитини. 

 

4. Правові аспекти 

 

Проєкт рішення розроблено відповідно до Законів України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» та «Про статус депутатів місцевих рад». 

 

5. Фінансово-економічне обґрунтування 

 

Фінансування заходів з впровадження цього рішення проводиться в межах 

видатків, передбачених в бюджеті Полтавської області та відповідних бюджетах 

територіальних громад Полтавської області. 

 

6. Позиція заінтересованих осіб/органів/сторін 

 

Проєкт рішення не потребує погодження заінтересованими органами. 
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7. Громадське обґоворення 

 

Проєкт рішення не потребує проведення громадського обґоворення 

 

8. Запобігання корупції 

 

У проєкті рішення відсутні правила і процедури, які можуть містити 

ризики вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з 

корупцією. 

 

9. Прогноз результатів 

 

Прийняття проєкту рішення дасть можливість оголосити в Полтавській 

області 2023 рік Роком дитини. 

 

 

 

Депутат обласної ради       Ольга УСАНОВА 


