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1.

Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

Програма по реалізації в районі «Національного плану дій щодо реалізації Конвенції
ООН про права дитини» на період до 2022 року (далі - Програма) розроблена відповідно до
Конвенції ООН про права дитини, Закону України «Про органи і служби у справах дітей та
спеціальні установи для дітей».
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).
Аналіз створення сприятливого для дітей середовища на території Роздільнянського
району. Протягом 2018 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
З боку служби у справах дітей проводиться постійний контроль за проживанням та
утриманням дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Проводяться рейди
по сім'ям, які опинились в складних життєвих обставинах, відвідуються за місцем мешкання
прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу, сім᾽ї опікунів, з метою обстеження умов
проживання та виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
Активно розробляється питання щодо влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування в сімейні форми виховання.
Всього в Роздільнянському районі станом на кінець ІІІ кварталу 2018 року функціонує
10 прийомних сімей, в яких виховується 20 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, та 2 дитячих будинки сімейного типу, в яких виховується 18 дітей.
Протягом 2017-2018 років відбулося 3 усиновлення кандидатами в усиновлювачі, які
перебували на обліку в Роздільнянському районі.
Відповідно до положення про дитячий будинок сімейного типу, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 року № 564, метою створення
дитячого будинку сімейного типу є забезпечення належних умов для виховання в сімейному
оточенні дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
Дитячий будинок сімейного типу – окрема сім’я, що створюється за бажанням
подружжя або окремої особи, яка не перебуває у шлюбі, що беруть на виховання та спільне
проживання не менш як п’ять дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.
Вихованці перебувають у дитячому будинку сімейного типу до досягнення 18 – річного віку, а,
в разі продовження навчання у професійно-технічному, вищому навчальному закладі 1 - 4
рівня акредитації – до його закінчення, але не пізніше досягнення ними 23 – річного віку.
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 15.11.2017 року № 877 «Про
затвердження Порядку та умов надання у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на будівництвом / капітальний ремонт / реконструкцію малих групових будинків,
будинків підтриманого проживання, будівництво / придбання житла для дитячих будинків
сімейного типу, соціального житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського
піклування, осіб з їх числа, виготовлення
проектно-кошторисної документації»

Роздільнянська районна державна адміністрація в 2017 році отримала
субвенцію з
державного бюджету для придбання житла для дитячого будинку сімейного типу (1350000
гривень).
За вищезазначені кошти, відповідно до наданих пропозицій, в Роздільнянському районі
було придбано 1 (один) будинок для створення дитячого будинку сімейного типу, який
розташований за адресою: Одеська область, Роздільнянський район, м.Роздільна, провул.
Київський, 4 (175.70 кв.м.)
Дані кошти були передані до бюджету Роздільнянської міської ради для придбання
вищезазначеного об’єкту.
Розпорядженням Роздільнянської районної державної адміністрації від 15.03.2018 року
№ 166/А-2018 створено дитячий будинок сімейного типу на базі прийомної сім᾽ї Філенко
Тетяни Петрівни та Філенка Володимира Миколайовича на житловій площі комунальної
власності Роздільнянської міської ради за адресою: провулок Київський, 4, м.Роздільна,
Одеська область.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15.11.2017 №877, зі змінами
постанови Кабінету Міністрів України від 18.04.2017 № 300, Роздільнянська районна
державна адміністрація у 2018 році отримала субвенцію з державного бюджету для
придбання житла з метою створення дитячого будинку сімейного типу (1250000 гривень),
який розташований за адресою: Роздільнянський район, с.Нові Чобручі, вул. Сонячна, 21.
В Роздільнянському районі проживає прийомна сім'я Мунтяна В.В. та Мунтян Н.А.,
яка може бути переведена в дитячий будинок сімейного типу за умови довлаштування не
менш ніж п'яти дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Дана сім'я надала
згоду на проживання в придбаному житлі.
На підставі рішення про створення дитячого будинку сімейного типу між батьками
вихователями та органом, який прийняв рішення про його створення укладається угода.
Однією з умов припинення дії угоди є виникнення в дитячому будинку сімейного типу
несприятливих умов для виховання та спільного проживання дітей.
Орган, що ухвалив рішення про створення дитячого будинку сімейного типу надає в
користування житлове приміщення, яке повинно бути обладнано необхідними меблями,
побутовою технікою та іншими предметами тривалого користування та м’яким інвентарем.
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».
Програма спрямована на поступове вирішення основних проблем соціального захисту
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються в дитячих
будинках сімейного типу. Поліпшення матеріально-технічної бази дитячого будинку сімейного
типу з метою створення сприятливих умов проживання дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування.
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 2280,0 тис. грн.
(Додаток 1).
Термін дії Програми – 2018-2022 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.
- реалізації права дітей на сімейне виховання, насамперед біологічними батьками або в
прийомній сім`ї, дитячому будинку сімейного типу;
- активізації процесу формування у дітей здорового способу життя.
- забезпечення широкої участі дітей в житті суспільства;
- активізації діяльності територіальних громад із захисту прав дітей;
- поширення соціальної реклами та широкого висвітлення в засобах масової інформації
питань соціально-правового захисту дітей, дотримання положень Конвенції ООН про права
дитини.
4.

Напрями діяльності та заходи Програми

Основні завдання:
1. Ведення Єдиної інформаційно-аналітичної системи «Діти» у відповідності до вимог
чинного законодавства 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. Вручення подарунків дітям. соціальнонезахищених категорій.
4. Святкування до Дня Святого Миколая, новорічних та різдвяних свят. Вручення подарунків
дітям соціально-незахищених категорій.
5. Святкування до Дня усиновлення, вручення подарунків сімям, які виховують дітей-сиріт
та дітей, позбавлених батьківського піклування в сімейних форм виховання. Виготовлення
буклетів, банерів, листівок. Придбання матеріалів для проведення заходу.
6. Придбання меблів в користування для дитячих будинків сімейного типу (ліжка, шафи,
столи, м'які меблі, тощо)
7. Придбання м'якого інвентарю для дитячого будинку сімейного типу (килимові покриття,
гардинне полотно, постільна білизна, рушники, матраци тощо)
8. Придбання побутової та комп'ютерної техніки для дитячого будинку сімейного типу.
5.

Очікувані результати та ефективність Програми

Виконання Програми дасть змогу удосконалити державну систему захисту прав та
інтересів дітей, поліпшити становище сімей з дітьми. Створити дружнє до дітей середовище в
суспільстві відповідно до міжнародних зобов’язань. Реалізувати право кожної дитини-сироти і
дитини, позбавленої батьківського піклування, на виховання в сім’ї. Забезпечити раннє
виявлення соціальних проблем, запобігання порушенням прав дитини шляхом удосконалення
системи соціальних послуг у територіальних громадах.

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. Контроль за ходом реалізації
Програми здійснюють постійні комісії районної ради з питань освіти, культури, молодіжної
політики, фізичної культури і спорту, охорони здоров'я та соціального захисту населення та з
бюджету, банківської діяльності, фінансово-економічних питань та питань регуляторної
політики.
Інформація про хід виконання Програми службою у справах дітей Роздільнянської
райдержадміністрації подається до районної ради та фінансового управління районної
державної адміністрації щорічно до 25 січня наступного року за звітним.

Додаток 1

Ресурсне забезпечення
районної Програми з виконання «Національного плану дій щодо реалізації Конвенції
ООН про права дитини» на період до 2022 року в новій редакції

Орієнтовний обсяг коштів, який
пропонується залучити для
виконання Програми
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