Програма з виконання «Національного
плану дій щодо реалізації Конвенції ООН
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ПРОГРАМА
з виконання «Національного плану дій щодо реалізації Конвенції ООН про
права дитини» на період до 2022 року
1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма.
Аналіз створення сприятливого для дітей середовища на території
Роздільнянського району. Протягом 2016 року характеризується тенденцією
стабілізації. Службою у справах дітей вчасно виявляються діти, які опинилися у
складних життєвих обставинах шляхом здійснення соціального інспектування.
Постійно поновлюється банк даних дітей-сиріт та дітей позбавлених
батьківського піклування. Протягом 2016 року на обліку служби у справах дітей
Роздільнянської райдержадміністрації перебувало 231 дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування. Під опікою та піклуванням перебувало
170 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 23 дітей
перебувало в прийомних сім’ях, дитячому будинку сімейного типу 10 зазначеної
категорії, в інтернатних закладах – 23 дитини сироти та позбавлені батьківського
піклування.
З боку служби у справах дітей проводиться постійний контроль за
проживанням та утриманням дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування. Проводяться рейди по прийомним сім’ям, а також по сім’ям опікунів
та піклувальників для з’ясування умов проживання та виховання дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування.
Активно розроблялось питання щодо влаштування дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування в сімейні форми виховання.
Всього в Роздільнянському районі на кінець 2016р. функціонувало 10
прийомних сімей, в яких виховувалось 23 дітей, дитячий будинок сімейного
типу, в якому виховується 10 дітей.
Протягом 2011 року відбулося 4 усиновлення кандидатами в усиновлювачі,
які перебували на обліку в Роздільнянському районі.
Згідно з Указом Президента України від 16.02.2011 року № 1163/2011 «Про
питання щодо забезпечення реалізації прав дітей в Україні» для організації
роботи щодо забезпечення прав та законних інтересів дітей, зокрема дітей-сиріт
та дітей, позбавлених батьківського піклування, вирішення актуальних завдань у
сфері охорони дитинства вжити додаткових заходів щодо удосконалення роботи
з підготовки потенційних опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків
вихователів; пріоритетності права дитини на сімейне виховання, розвитку
сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування (усиновлення, опіка та піклування, прийомні сім'ї та дитячі будинки
сімейного типу.

2. Визначення мети Програми
Метою Програми є об'єднання в єдину систему зусилля держави щодо
захисту прав дітей; забезпечення оптимального функціонування цілісної системи
захисту прав дітей в районі відповідно до вимог Конвенціїї ООН про права
дитини та з урахуванням цілей розвитку, проголошених Декларацією тисячоліття
ООН, і стратегії підсумкового документа Спеціальної сесії в інтересах дітей
Генеральної Асамблеї ООН «Світ, сприятливий для дітей».
3. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та
джерел фінансування; строки та етапи виконання Програми
Відповідно до статті 85 Бюджетного кодексу України фінансове
забезпечення Програми здійснюється за рахунок невикористаного вільного
залишку коштів районного бюджету на початок року та за рахунок перевиконання
доходної частини районного бюджету в умовах відсутності заборгованості
місцевого бюджету за захищеними статтями видатків.
Обсяги фінансування Програми затверджуються щорічно рішенням
районної ради в межах наявного фінансового ресурсу.
Виконання заходів Програми фінансується з районного бюджету в сумі
180,0 тис. грн. (Додаток 1).
Термін дії Програми – 2017-2022 роки.
В результаті виконання Програми буде налагоджена взаємодія органів
виконавчої влади і органів місцевого самоврядування та інших служб,
забезпечено максимальне сприяння соціально-економічному розвитку у
Роздільнянському районі, а саме:
- створення безпечного та сприятливого середовища для розвитку дитини,
збереження її здоров'я та життя;
- реалізація права кожної дитини на оздоровлення та відпочинок шляхом
запровадження комплексу спеціальних заходів соціального, виховного,
медичного, гігієнічного, спортивного характеру, спрямованих на поліпшення та
зміцнення стану здоров'я дітей, організацію їх змістовного відпочинку;
- організація результативної роботи щодо запобігання соціальному сирітству,
реабілітації бездоглядних та безпритульних дітей, розвитку сімейних форм
виховання дітей, позбавлених батьківського піклування, бездоглядних та
безпритульних, схильних до бродяжництва.
4. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники.
Основні завдання:
1. Забезпечити ведення Єдиної інформаційно-аналітичної системи «Діти» з метою
обліку дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей, які опинилися
у складних життєвих обставинах.
2. Придбання палива для проведення рейдів по сімям з дітьми, в яких були виявлені
порушення прав дітей та виїзди на окремі заходи.
3. Відзначення Дня захисту дітей 1 червня.
4. Відзначення Дня Святого Миколая, новорічних та різдвяних свят.

5.Напрями діяльності та заходи Програми
1. Забезпечити ведення Єдиної інформаційно-аналітичної системи «Діти» з метою
обліку дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей, які
опинилися у складних життєвих обставинах.
2. Придбання палива для проведення рейдів по сімям з дітьми, в яких були
виявлені порушення прав дітей та виїзди на окремі заходи.
3. Відзначення Дня захисту дітей 1 червня.
4. Відзначення Дня Святого Миколая, новорічних та різдвяних свят.

6. Координація та контроль за виконанням заходів Програми
Відповідальними виконавцями Програми є служба у справах дітей
Роздільнянської районної державної адміністраціїта центр соціальних служб для
сімї дітей та молоді.
Координацію та контроль за виконанням Програми здійснює
Роздільнянська районна рада та Роздільнянська районна державна адміністрація.
Поточний контроль за ходом реалізації Програми здійснює постійна комісія з
питань бюджету, фінансів та інвестицій.
Інформація про хід виконання Програми службою у справах дітей
Роздільнянської райдержадміністраціїт и
подається до районної ради та
фінансового управління районної державної адміністрації щоквартально (станом
на 1 квітня, 1 липня, 1 вересня та 1 січня) до 10 числа місяця, наступного за
звітним .

Додаток 1
до Програми

Ресурсне забезпечення
Програма з виконання «Національного плану дій щодо реалізації Конвенції
ООН про права дитини» на період до 2022 року
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