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1. Паспорт
Програми міського плану дій щодо реалізації Конвенції ООН
про права дитини на період до 2020 року в м. Южному:
1.

2.

Підстава для розроблення Програми: Закон України «Про охорону дитинства»,
Закон України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», Указ Президента України
«Про питання щодо забезпечення реалізації прав дітей в Україні»
Розробник Програми: служба у справах дітей Южненської міської ради.

3.

Відповідальний виконавець Програми:служба у справах дітей Южненської міської
ради.

4.

Учасники Програми: служба у справах дітей Южненської міської ради,управління
ОКСМП ЮМР; управління праці та соціального захисту населення ЮМР; Южненський
міський центр зайнятості; Южненське відділення поліції в Одеській області; служба
головного лікаря; управління економіки ЮМР; Южненський міський центр соціальних
служб для сім`ї, дітей та молоді.
Мета Програми:визначення та забезпечення реалізації першочергових та
перспективних заходів, спрямованих на забезпечення оптимального функціонування
цілісної системи захисту прав дітей в м. Южному, удосконалення системи роботи з
сім`ями, що мають дітей і опинилися в складних життєвих обставинах; забезпечення
прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування на сімейне виховання,
та громадян, які бажають взяти або взяли дітей на виховання в сім`ю;
проведення інформаційно-рекламної кампанії стосовно сімейних форм виховання;
проведення профілактичної роботи з попередження торгівлі дітьми, їх
сексуальної експлуатації та жорстокого поводження з дітьми.
Терміни і етапи реалізації Програми: початок - 2017 рік; закінчення - 2020 рік.

5.

7.
8.

9.

10.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми:
120,0тис.грн.
у тому числі:
коштів місцевого бюджету – 120,0 тис.грн.
Очікувані результати виконання Програми:здійснення раннього виявлення
кризи в сім`ї, що може обумовити в подальшому безпритульність та бездоглядність
дитини, та надання комплексної допомоги сім`ям з дітьми; своєчасне виявлення
бездоглядних та безпритульних дітей, влаштовування їх на виховання в заклади
сімейного типу та соціального захисту, сприяння популяризації здорового способу
життя, сімейних форм виховання.
Система організації контролю за виконанням Програми: контроль за виконанням
програми здійснює служба у справах дітей Южненської міської ради. Щороку аналіз
ходу виконання Програми заслуховується на засіданнях виконавчого комітету
Южненської міської ради.
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Загальні положення

Міська програма міського плану дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини
на період до 2020 року в м. Южному (далі – Програма) розроблена відповідно до Закону
України «Про охорону дитинства», Закону України «Про забезпечення організаційноправових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування», Указу Президента України від 16.12.2011 року №1163/2011 «Про питання щодо
забезпечення реалізації прав дітей в Україні», відповідно до ст. 91 Бюджетного кодексу
України від 08.07.2010 №2456-VI, визначає необхідні зміни у підходах суспільства до
забезпечення реалізації прав та законних інтересів дітей, зокрема дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, вирішення актуальних завдань у сфері охорони
дитинства, посилення соціального захисту дітей.

2. Характеристика сучасного стану галузі. Визначення проблеми, на
розв’язання якої спрямована Програма.
Важливою частиною державної соціальної політики є розвиток сімейних форм
виховання, посилення соціального захисту дітей. Україна як член міжнародного
співтовариства бере участь у діяльності зі створення сприятливого для дітей середовища, в
якому гідний розвиток і захист прав забезпечується з дотриманням принципів демократії,
рівності, миру, соціальної справедливості з урахуванням моральних засад та традиційних
цінностей українського суспільства, спрямованих на зміцнення сім`ї та морального здоров`я
дітей в Україні.
Організація Об`єднаних Націй в Загальній декларації прав людини проголосила, що
діти мають право на особливе піклування і допомогу, що дитині для повноцінного і
гармонійного розвитку її особи необхідно зростати в сімейному оточенні, в атмосфері щастя,
любові і розуміння.
У місті Южному проживає близько 6 892 дитини.
Станом на 01.11.2016 року на обліку в службі у справах дітей перебуває 80 дітей, з
них: 23 усиновлених дітей, з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
З початку року жителями м. Южного усиновлено - 1 дитину з даної категорії. Відповідно до
Постанови КМУ «Про затвердження Порядку провадження діяльності з усиновлення та
здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей» службою у справах дітей
здійснюється нагляд за вищезазначеною категорією дітей.
На даний час в базі даних ЄІАС «Діти» служби у справах дітей перебуває – 2 сім`ї, які
бажають усиновити дитину з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування.
Станом на 01.11.2016 року на первинному обліку служби у справах дітей перебуває: 40
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, із них:
12- дітей–сиріт;
28 - дітей, позбавлених батьківського піклування, із них:
39- дітей, перебувають під опікою (піклуванням) в сім’ях опікунів (піклувальників);
1– дитина виховується в прийомній сім’ї.
На обліку в службі є 7- дітей вищезазначеної категорії, які прибули з іншої місцевості, із
них: - 2 дитини проживають в прийомній сім`ї; 5 - перебуває під опікою.
В цьому році станом на 01.11.2016 року знято піклування з 7 дітей у зв’язку із
досягненням повноліття. З метою соціально-правового захисту дітей-сиріт та дітей,
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позбавлених батьківського піклування, служба у справах дітей здійснює захист житлових та
майнових прав вищевказаної категорії: мають житло на праві власності - 14 дітей; на праві
користування мають житло - 26 дітей; у 2 - дітей житло відсутнє, але згідно чинного
законодавства діти будуть поставлені на квартирний облік, коли їм виповниться 16 років.
Станом на 01.11.2016 року випадків незаконного продажу житла в м. Южному не виявлено
У м. Южному охоплення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,
сімейними формами виховання становить 100 %, що є найкращим показником в Одеській
області та в Україні. Проте, досягнутий рівень соціального захисту дітей пільгової категорії
в місті не забезпечує оптимального, повноцінного і гармонійного розвитку дітей, які
опинилися у складних життєвих обставинах, яким необхідно зростати в сімейному оточенні, в
атмосфері щастя, любові і розуміння. Труднощі та протиріччя, які торкнулись всіх сфер
діяльності нашої держави, та всіх верств населення в першу чергу позначились на найменш
захищеній категорії - дітях.
6 - дітей мешкає в сім`ях, які опинились у складних життєвих обставинах, де батьки
ухиляються від виконання, передбачених законодавством обов’язків (5 сімей). Дані сім`ї
щомісячно перевіряються спеціалістами служби у справах дітей, ЦСССДМ, інспектором
відділу поліції, соціальними педагогами шкіл, про що складаються акти обстеження житловопобутових умов, які зберігаються у особових справах дітей.
1- дитина, з числа дітей, позбавлених батьківського піклування та яка опинилася у
складних життєвих обставинах, була влаштована до будинку дитини, а пізніше усиновлена; 1дитина влаштована під опіку.
З початку 2016 року виявлено 2 – факти насилля у двох сім`ях, де виховується – 3 дітей.
Сім`ї стоять на обліку, з ними постійно проводиться консультативна робота.
Станом на 01.11.2016 року на профілактичному обліку в службі у справах дітей
Южненської міської ради перебуває 4- неповнолітніх, які вчинили суспільно-небезпечні дії,
схильні до скоєння злочину або вчинили злочин, із неповнолітніх, які засуджені до покарання,
не пов’язаного з позбавленням волі: НВК (ЗОСШ№2-центр-ПТУ) - 2 неповнолітніх;
Сичавська ЗОШ - 1 неповнолітній; Одеське (СІЗО) -1 неповнолітній. З неповнолітніми, які
стоять на обліку, систематично проводяться профілактичні бесіди, а також проведена
консультативна
робота з батьками неповнолітніх щодо виховання дітей.
За всіма
неповнолітніми закріплені громадські вихователі із числа педагогів НВЗ, представників
батьківського комітету.
З початку 2016 року службою у справах дітей протокольно попереджені про обов’язки
батьків у вихованні дітей - 2 батьків. За взаємозвіркою з сектором превентивної діяльності
поліції Южненського ВП Комінтернівського ВП ГУНП в Одеській області станом на
01.11.2016 року до адміністративної відповідальності притягнуто за ст.184 КУпАП - 13
батьків, які не в повному обсязі виконують обов’язки щодо виховання своїх дітей; за ст. 156
КУпАП, порушення правил торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами (продаж
неповнолітнім), поліцією складено 1 протокол; 2 неповнолітніх притягнуто за ст.173 КУпАП (
дрібне хуліганство); за ст. 175 КУпАП, паління тютюнових виробів у заборонених місцях,
складено 3 протоколи; за ст.178 КУпАП, розпивання спиртних напоїв у громадських місцях і
поява в громадських місцях у п’яному вигляді, 4 протоколи.
Затверджені графіки проведення спільних рейдів працівниками служби у справах дітей та
Южненського відділення поліції з метою обмеження доступу неповнолітніх до комп’ютерних
залів, інтернет - клубів в навчальний час, вечірні та нічні години. Службою у справах дітей
спільно з відділом освіти, поліцією, проведені спільні профілактичні рейди («Діти вулиці»,
«Ялинка», «Вокзал», «Канікули», «Підліток», «Літо-2016»), спрямовані на соціальний та
правовий захист дітей, запобігання безпритульності та бездоглядності серед дітей,
профілактику правопорушень, влаштування до закладів соціального захисту.
Станом на 01.11.2016 року проведено 36 рейдів (4 нічних), у ході яких було виявлено 6
неповнолітніх:
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6 неповнолітніх, які в навчальний час не відвідували навчально – виховного закладу
(гуляли по вулицях міста, перебували в комп’ютерному клубі), виявлених дітей
відправлено на уроки;
- неповнолітніх, які перебували без супроводу дорослих після 22-00 год. не виявлено.
Здійснюється оперативне взаємоінформування щодо виявлення дітей – сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, дітей, схильних до бродяжництва, жебракування. У
м. Южному станом на 01.11.2016р. є 1-дитина, позбавлена батьківського піклування,
схильна до бродяжництва, поставлена на профілактичний облік. Неповнолітніх, які
знаходяться у розшуку із міста Южного, немає.
Дітей з м. Южного станом на 01.11.2016 року в притулках області не було.
Щомісячно проводиться Комісія з питань захисту прав дитини (10 засідань, розглянуто
51 питання) та щоквартально Координаційна рада у справах дітей, з залученням соціальних
педагогів та психологів загальноосвітніх закладів, працівників сектору превантивної поліції,
відділу освіти, відділу сім`ї та молоді, управління соціального захисту, лікарів, депутатів
Южненської міської ради.
Службою у справах дітей з управлінням праці та соціального захисту населення,
сектором превентивної діяльності поліції, проведена спільна перевірка 15 суб`єктів
підприємницької діяльності у пляжно-парковій зоні, було виявлено 2- порушення
законодавства про працю неповнолітніх, керівники попереджені, надана консультація щодо
працевлаштування неповнолітніх згідно чинного законодавства.
З метою захисту законних інтересів дітей служба у справах дітей Южненської міської
ради станом на 01.11.2016 року взяла участь у 75 судових засіданнях.
Основні причини виникнення проблем у сфері соціального захисту дітей:
- несвоєчасне виявлення, облік функціонально неспроможних сімей, які не здатні
виконувати виховні функції і забезпечувати захист прав дітей;
- неналежністю проведення роз’яснювальної роботи з метою формування у населення
культури усиновлення дітей старшого віку, створення прийомних сімей;
- недостатністю системи соціальної роботи з сім`ями, що мають дітей і опинилися в
складних життєвих обставинах;
- недостатністю інформування міської поліклінікою, відділів реєстрації актів Цивільного
стану та громадянства, імміграції і реєстрації фізичних осіб про новонароджених дітей з
метою врегулювання питання їх своєчасної реєстрації за місцем проживання батьків, а уразі
відмови батьків від дітей - за місцем розташування пологового будинку;
- недостатнім рівнем обізнаності дітей шкільного віку з правових питань;
- недостатнім залученням до оплачуваних громадських робіт учнівської молоді з числа дітей,
які потрапили у складні життєві обставини, дітей з малозабезпечених , багатодітних сімей;
- несвоєчасним виявленням бездоглядних та безпритульних дітей.
Комплексний підхід
до розв'язання існуючих проблем на основі використання
програмно-цільового методу потребує розроблення, затвердження та виконання Програми
«Міського плану дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2020
року в м. Южному.
-
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3. Визначення мети Програми:
Визначення та забезпечення реалізації першочергових та перспективних заходів,
спрямованих на забезпечення оптимального функціонування цілісної системи захисту прав
дітей в м. Южному, удосконалення системи роботи з сім`ями, що мають дітей і опинилися в
складних життєвих обставинах; забезпечення прав дітей-сиріт і дітей, позбавлених
батьківського піклування на сімейне виховання, та громадян, які бажають взяти або взяли
дітей на виховання в сім`ю; проведення інформаційно-рекламної кампанії стосовно сімейних
форм виховання; проведення профілактичної роботи з попередження торгівлі дітьми, їх
сексуальної експлуатації та жорстокого поводження з дітьми.

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання основних проблем у сфері
соціального захисту дітей. Напрями виконання Програми.
Для вирішення проблем необхідно:передбачити цільове фінансування з міського
бюджету на розвиток сімейної політики як пріоритетного засобу соціального захисту дітей, на
систему заходів щодо організаційно-профілактичних основ, запобігання дитячої
безпритульності та бездоглядності, та інформаційно-методичне забезпечення.
Розв'язання проблем можливо шляхом:
- впроваджування сімейних форм виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених
батьківського піклування;
- активізації виявлення соціально-незахищених дітей та призначення їм соціальних
допомог;
- проведенням заходів до Дня захисту дітей, «Готуємо дітей до школи», з метою
залучення коштів та матеріальних ресурсів для надання допомоги дітям з сімей, які опинилися
у складних життєвих обставинах, дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського
піклування;
- забезпечення організації соціально-психологічної реабілітації та оздоровлення дітей з
девіантною поведінкою, які перебувають на обліку у службі у справах дітей та поліції під час
літніх канікул;
- удосконалення системи соціальної роботи з сім`ями, що мають дітей і опинилися в
складних життєвих обставинах;
- своєчасне виявлення бездоглядних та безпритульних дітей, влаштування їх на
виховання в заклади сімейного типу та соціального захисту;
- організація роботи телефонів «гарячої лінії» для отримання інформації населення про
дітей, схильних до правопорушень, бездоглядності та безпритульності, які перебувають у
складних життєвих обставинах, зазнали насильства, жорстокого поводження;
- забезпечення контролю за дотриманням правил торгівлі алкогольними напоями,
тютюновими виробами;
- забезпечення контролю за змістом діяльності культурно-розважальних закладів ,
ігрових залів, комп’ютерних клубів;
- поновлювання бази даних неповнолітніх, які самовільно залишають сім`ї, схильні до
жебракування та бродяжництва;
- проведення профілактичних операцій та рейдів для запобігання бездоглядності та
профілактики негативних проявів серед дітей;
- надання дітям безкоштовних психологічних, соціально-педагогічних, соціальномедичних, юридичних, інформаційних та інших послуг незалежно від місця проживання.
- проведення соціальних досліджень з актуальних проблем, профілактики
бездоглядності та правопорушень серед неповнолітніх, їх соціальної реабілітації
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в сучасних умовах;
- забезпечення висвітлення в засобах масової інформації питань соціально-правового
захисту, створення сприятливих умов для фізичного, соціально-духовного розвитку дітей,
запобігання будь-яким негативним явищам, профілактики злочинності, бродяжництва,
алкоголізму, наркоманії серед дітей;
- проведення семінарів-практикумів для прийомних сімей та потенційних батьків, які
готуються взяти на виховання дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування.
Для досягнення мети Програми необхідно вирішити такі основні завдання:
-

-

удосконалення системи роботи з сім`ями, що мають дітей і опинилися в складних
життєвих обставинах;
забезпечення ведення Єдиної інформаційно-аналітичної системи «Діти» на дітей – сиріт
та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також дітей, які опинились у складних
життєвих обставинах;
забезпечення прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування на сімейне
виховання, та громадян, які бажають взяти або взяли дітей на виховання в сім`ю;
своєчасно виявляти бездоглядних та безпритульних дітей, влаштовувати їх на виховання
в заклади сімейного типу та соціального захисту;
проводити інформаційно-рекламну кампанію стосовно сімейних форм виховання;
проводити профілактичну роботу з метою попередження торгівлі дітьми, їх сексуальної
експлуатації та жорстокого поводження з дітьми.

Досягнення мети Програми пов’язане з реалізацією пріоритетних напрямів та завдань, до
числа яких належать.
Виконання Програми здійснюється за такими напрямами:
І. Сімейна політика, як пріоритетний засіб захисту прав дітей.
- проведення заходів «Готуємо дітей до школи» («Допоможіть дітям», «Школярик») з метою
надання допомоги дітям з сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, дітямсиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування;
- забезпечення святкування Дня захисту прав дітей з метою сприяння духовній єдності
поколінь, поваги до батьків, жінки-матері, формуванню культури сімейних стосунків,
пропаганди українських традицій.
ІІ. Система заходів та організаційно-профілактичних основ, запобігання
безпритульності та бездоглядності:
-

дитячої

своєчасне виявлення бездоглядних та безпритульних дітей, влаштовування їх на
виховання в заклади сімейного типу та соціального захисту;
проведення профілактичних операцій та рейдів для запобігання бездоглядності та
профілактики негативних проявів серед дітей.

ІІІ. Кадрове, науково-методичне, інформаційно-технічне забезпечення:
- нормативно-правове забезпечення;
- кадрове забезпечення;
- матеріально-технічне забезпечення;
- фінансово-економічне забезпечення;
- науково-методичне забезпечення;
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- інформаційно-пропагандистське забезпечення.

5.Строки та етапи виконання програми.
Програма складена на строк виконання 2017-2020 роки з реалізацією в один етап.

6. Ресурсне забезпечення програми.
Фінансування заходів Програми здійснюється відповідно до законодавства України за
рахунок коштів місцевого бюджету, а також інших джерел, не заборонених чинним
законодавством.
Прогнозні обсяги фінансування Програми складають 120,0 тис.грн.
Програма складена на період 2017-2020 роки.

Ресурсне забезпечення Програми
Обсяг коштів, які
пропонується
залучити
на
виконання Програми
Обсяг ресурсів з
місцевого бюджету
Інші джерела
Усього

Усього витрат на виконання Програми
2017
2018
2019
2020 рік Усього
рік
рік
рік

27,0

29,0

31,0

33,0

120,0

27,0

29,0

31,0

33,0

120,0

7. Організація управління та контролю за ходом виконання Програми.
Відповідальними виконавцями Програми є служба у справах дітей Южненської
міської ради, яка щорічно звітує перед Южненською міською радою про результати виконання
Програми.
Координація за ходом виконання Програми покладається на службу у справах дітей
Южненської міської ради.
При необхідності, протягом дії Програми можуть вноситись зміни та доповнення.
Співвиконавці програми щоквартально, у термін до 30 числа наступного за звітним
періодом подають інформацію про хід виконання програми до служби у справах дітей
Южненської міської ради.
Виконавці Програми щокварталу до 05 числа подають до служби у справах дітей
Южненської міської ради-координатору Програми, інформацію про стан виконання заходів.
Поточний контроль за ходом реалізації Програми здійснює постійна депутатська
комісія з соціальних питань, депутатської діяльності, регламенту, законності,
правопорядку,ЗМІ.
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8. Очікувані кінцеві результати виконання Програми.
За результатами виконання Програми на кінець 2020 року очікується :
- здійснення раннього виявлення кризи в сім`ї, що може обумовити
в подальшому
безпритульність та бездоглядність дитини, та надання комплексної допомоги сім`ям з дітьми
до 100%;
- введення інформації до Єдиної інформаційно-аналітичної системи «Діти» на дітей – сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування, а також дітей, які опинились у складних
життєвих обставинах до 100%;
- розроблення та запровадження механізму фінансування потреб дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, за принципом «гроші ходять за дитиною» до 100%;
- поширення практики сімейного влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування до 100%;
- створення умов для активізації національного усиновлення до 100%;
- забезпечення охопленням заходів до Дня захисту дітей, «Готуємо дітей до школи» дітей з
сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування до 100%;
- здійснення захисту дітей від жорстокого поводження, експлуатації та насильства, проведення
профілактичної роботи з попередження торгівлі дітьми, їх сексуальної експлуатації та жорстокого
поводження з дітьми;
- популяризація сімейних форм виховання;
- зменшення кількості дітей, які перебувають у стані безпритульності та бездоглядності,
надання дітям своєчасної допомоги, забезпечення захисту прав дітей;
- посилення уваги до проблеми дітей-сиріт та дітей. позбавлених батьківського піклування,
захисту їх законних прав та інтересів.

9. Результативні показники, що характеризують виконання Програми «Міського
плану дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на період до 2020 року
в м. Южному»
Заходи

Проведення заходу
до Дня захисту прав
дітей ( забезпечення
прав дітей-сиріт і
дітей, позбавлених
батьківського
піклування
на
сімейне
оточення,
удосконалення
системи роботи з
сім`ями, що мають
дітей і опинилися у
складних життєвих
обставинах)

Показники

Одиниця
виміру

Показники затрат
Обсяг
видатків
на тис.грн.
виконання заходу
Показники продукту
Кількість
заходів
з од.
захисту прав дітей різних
категорій,
соціальне
забезпечення
та
підтримка сімей з дітьми
(щороку)
Кількість
дітей,
хто осіб
приймає участь у заходах

2017р.

2018р.

2019р.

2020 р.

13,5

14,5

15,5

16,5

1

1

1

1

50

50

50

50

270,0

290,0

310,0

330,0

100

100

100

100

Показники ефективності

Середні витрати на 1 грн.
учасника заходів
Показники якості
Рівень
охоплення %
заходами
за
місцем
проживання
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Показники затрат
Обсяг
видатків
на тис.грн
виконання заходу
Показники продукту
Кількість
заходів
з од.
захисту прав дітей різних
категорій,
соціальне
забезпечення
та
підтримка сімей з дітьми
(щороку)
Кількість
дітей,
хто осіб
приймає участь у заходах

До
нового
навчального
року
проведення заходу
«Готуємо дітей до
школи»
(забезпечення дітей
пільгової категорії
шкільним
та
канцелярським
Показники ефективності
приладдям)
Середні витрати на 1
учасника заходів
Показники якості
Рівень
охоплення
заходами
за
місцем
проживання
Система заходів та Показники затрат
організаційноОбсяг видатків
профілактичних
Показники продукту
основ, запобігання Кількість
дітей,
дитячої
охоплених
безпритульності та профілактичними
заходами
бездоглядності
Кількість
профілактичних заходів,
які планується провести

13,5

14,5

15,5

16,5

1

1

1

1

50

50

50

50

грн.

270,0

290,0

310,0

330,0

%

100

100

100

100

-

-

-

-

осіб

50

50

50

50

од.

50

50

50

50

-

-

-

-

100

100

100

100

тис.грн.

Показники ефективності

Середні витрати на 1 грн.
дитину
Показники якості
Рівень
охоплення %
кількості
соціальнонезахищених дітей
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Перелік заходів і завдань для виконання в межах міської Програми міського плану дій щодо реалізації
Конвенції ООН про права дитини на період до 2020 року в м. Южному
І.Сімейна політика як пріоритетний засіб соціального захисту дітей.

1

2

3

Найменування заходу,
завдання
Проведення заходу до Дня
захисту
прав
дітей
(забезпечення прав дітейсиріт і дітей, позбавлених
батьківського піклування
на
сімейне
оточення,
удосконалення
системи
роботи з сім`ями, що
мають дітей і опинилися у
складних
життєвих
обставинах )
До нового навчального
року проведення заходу
«Готуємо дітей до школи»
забезпечення
дітей
пільгової
категорії
шкільним
та
канцелярським приладдям

Забезпечити організацію
соціально-психологічної
реабілітації та
оздоровлення дітей з
девіантною поведінкою,
які перебувають на обліку
у службі у справах дітей та
поліції під час літніх
канікул.

Обсяги фінансування, тис.грн.
2018
2019
2020
Усього
рік
рік
рік

Відповідальні
виконавці
ССД ЮМР

Строки
виконання
2017-2020
роки

Джерела
фінансування
місцевий
бюджет

ССД ЮМР

2017-2020
роки

місцевий
бюджет

13,5

14,5

15,5

16,5

2017-2020
роки

місцевий
бюджет

-

-

-

-

ЗОШ №1,

13,5

14,5

15,5

16,5

60,0

Збільшення кількості
дітей соціально
незахищеної категорії
охоплених заходами

60,0

Забезпечення на 100%
шкільним та
канцелярським
приладдям дітей-сиріт
та дітей, позбавлених
батьківського
піклування, а також
дітей з сімей, які
опинилися у складних
життєвих обставинах
Покращення
соціального захисту
дітей, схильних до
правопорушень та
девіантної поведінки

НВК (ЗОШ №2)
Центр - ПТУ,
АШГ №3, НВК ім.
В.Чорновола

ССД ЮМР
управління
ОКСМП ЮМР

Очікувані кінцеві
результати

2017
рік

-

14
4

5

Проводити
роз’яснювальну роботу з
метою формування у
населення культури
усиновлення дітей
старшого віку, створення
прийомних сімей.

Активізувати виявлення
соціально-незахищених
дітей та призначення їм
соціальної допомоги.

ЦСССДМ,
ССД ЮМР,

ССД ЮМР,

УПСЗН

2017-2020
роки

місцевий
бюджет

-

-

-

-

-

Зменшення кількості
дітей-сиріт та дітей,
позбавлених
батьківського
піклування, які
перебувають в інтернат
них закладах

2017-2020
роки

місцевий
бюджет

-

-

-

-

-

Збільшення кількості
дітей, які потребують
соціального захисту

та соціального захисту населення,
та соціального захисту населення,
служба усправахдіте

ІІ. Система заходів та організаційно-профілактичних основ, запобігання дитячої безпритульності та бездоглядності

Найменування заходу,
завдання
1

Удосконалення системи
соціальної роботи з сім`ями,
що мають дітей і опинилися
в складних життєвих
обставинах

Відповідальні
виконавці

Строки
виконання

Джерела
фінансування

ССД ЮМР,
ЦСССДМ

2017-2020
роки

місцевий
бюджет

2017
рік
-

Обсяги фінансування, тис.грн.
2018
2019
2020
Усього
рік
рік
рік
-

-

-

-

Очікувані кінцеві
результати
Покращення соціальноправового захисту дітей
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2

3

Організація роботи
телефонів «гарячої лінії»
для отримання інформації
населення про дітей,
схильних до
правопорушень,
бездоглядності та
безпритульності, які
перебувають у складних
життєвих обставинах,
зазнали насильства,
жорстокого поводження.
Забезпечити своєчасне
виявлення бездоглядних та
безпритульних дітей, а
також дітей, з сімей, які
опинилися у складних
життєвих обставинах,
влаштовування їх на
виховання в заклади
сімейного типу та
соціального захисту

4

Проводити профілактичні
операції та рейди для
запобігання бездоглядності,
безпритульності та
профілактики негативних
проявів серед дітей.

5

Сприяти залученню до
оплачуваних громадських
робіт учнівської молоді з
числа дітей, які потрапили у
складні життєві обставини,
дітей з малозабезпечених ,
багатодітних сімей.

ЦСССДМ

2017-2020
роки

місцевий
бюджет

-

-

-

-

-

Зменшення кількості
дітей та молоді, які
схильні до
правопорушень,
бездоглядності та
зазнали насильства

ССД ЮМР,
УОКСМП

2017-2020
роки

місцевий
бюджет

-

-

-

-

-

Зменшення кількості
дітей, які є
бездоглядними,
безпритульними

ССД ЮМР,
УОКСМП,
ЦСССДМ,
Южненське
відділення поліції
України в Одеській
області, управління
економіки
Відділ сім`ї та
молоді УОКСМП

2017-2020
роки

місцевий
бюджет

-

-

-

-

-

Зменшення дитячої
бездоглядності,
безпритульності,
правопорушень серед
дітей

2017-2020
роки

місцевий
бюджет

-

-

-

-

-

Покращення соціальноправового захисту
дітей, з сімей, які
опинилися у складних
життєвих обставинах

ЦСССДМ
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6

Сприяти організації
змістовного дозвілля дітей
на базі закладів
фізкультури, позашкільних
закладів, дитячих юнацьких
спортивних шкіл, клубів,
дитячих творчих
колективів.

Комітет по фізичній
культурі та
спорту , відділ
освіти УОКСМП

2017-2020
роки

місцевий
бюджет

-

-

-

-

-

Збільшення кількості
дітей пільгової
категорії, які
займаються спортом

7

Забезпечити контроль за
змістом діяльності
культурно-розважальних
закладів, ігрових залів,
комп’ютерних клубів.

2017-2020
роки

місцевий
бюджет

-

-

-

-

-

Зменшення дитячої
бездоглядності,
безпритульності,
правопорушень серед
дітей

8

Забезпечити контроль за
дотриманням правил
торгівлі алкогольними
напоями, тютюновими
виробами.

2017-2020
роки

місцевий
бюджет

-

-

-

-

-

Зменшення кількості
дітей схильних до,
правопорушень,
злочинності

9

Провадити надання дітям
безкоштовних
психологічних, соціальнопедагогічних, соціальномедичних, юридичних,
інформаційних та інших
послуг незалежно від місця
проживання
Забезпечити здобуття
повної загальної середньої
освіти дітьми, які тривалий
час не навчалися або не
навчалися взагалі,
використовуючи різні
форми навчання

ССД ЮМР,
Южненський МВ
ГУМВС України в
Одеській області,
управління
економіки
ССД ЮМР,
Южненське
відділення поліції
України в Одеській
області, управління
економіки
Міське управління
юстиції,

2017-2020
роки

місцевий
бюджет

-

-

-

-

-

Покращення соціальноправового захисту дітей

2017-2020
роки

місцевий
бюджет

-

-

-

-

-

Забезпечення на 100%
здобуття повної
загальної середньої
освіти дітьми

10

ЦСССДМ
Відділ освіти
управління ОКСМП
ЮМР

17

ІІІ.

Кадрове, науково-методичне, інформаційно-технічне забезпечення

Найменування заходу,
завдання
1 Забезпечити висвітлення
позитивного досвіду
виховання дітей у прийомних
сім`ях
у засобах масової інформації.
2 Забезпечити висвітлення в
засобах масової інформації
питань соціально-правового
захисту, створення
сприятливих умов для
фізичного, соціальнодуховного розвитку дітей,
запобігання будь-яким
негативним явищам,
профілактики злочинності,
бродяжництва, алкоголізму,
наркоманії серед дітей.

Секретар ради

Відповідальні
виконавці

Строки
виконання

ЦСССДМ

ССД ЮМР,
ЦСССДМ

Обсяги фінансування, тис.грн.
2018
2019
2020
Усього
рік
рік
рік

2017
рік

2017-2020
роки

Джерела
фінансування
місцевий
бюджет

-

-

-

-

-

2017-2020
роки

місцевий
бюджет

-

-

-

-

-

Очікувані кінцеві
результати
Створення
прийомних сімей,
забезпечення права
кожної дитини на
сімейне виховання
до 100%
Популяризація
здорового образу
життя

Є.М.Ігнатовський
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