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Додаток 2
до районної Програми попередження дитячої безпритульності та
бездоглядності, розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт,
дітей, позбавлених батьківського піклування, на 2017-2021 роки
від 30 грудня 2016 року № 5-09/VІІ

Напрями діяльності та заходи
районної Програми попередження дитячої безпритульності та бездоглядності, розвитку сімейних форм виховання
дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, на 2017-2021 роки

І етап

Очікуваний результат

2021

Орієнтовні обсяги фінансування
(вартість), тис.грн., у тому числі по роках:
2020

Джерела
фінансування
(районний
бюджет,
інші
джерела)

2019

Виконавці

2018

Строк
виконан
ня
заходів

2017

Перелік заходів
програми

Загальний
обсяг

№
з/п

ІІ етап

1. Запобігання соціальному сирітству, попередження бездоглядності та безпритульності серед дітей
Районний
бюджет

8,50

8,50

Зменшення рівня
асоціальних проявів серед
дітей
8,50

Служба у справах
дітей районної
державної
адміністрації,
виконавчі комітети
міської, селищних,
сільських рад, в тому
числі об’єднаних
територіальних
громад

8,50

20172021

8,50

1) Організація профілактичних
рейдів та операцій в районі для
виявлення причин, що
зумовлюють дитячу
бездоглядність та
безпритульність, інші негативні
прояви в дитячому середовищі,
вчасне виявлення дітей, які
опинились у складних
життєвих обставинах,
забезпечення влаштування
дітей до центрів соціальнопсихологічної реабілітації дітей
області

42,50

1.1

1,.50

1,.50

1,.50

1,.50

2,50

2,50

2,50

-

-

-

Забезпечення своєчасної
постановки на облік дітей,
які опинились у складних
життєвих обставинах,
залишились без
піклування батьків
Підвищення рівня
взаємодії структурних
підрозділів органів
державної влади та
інститутів громадянського
суспільства у вирішенні
актуальних завдань
державної політики у
сфері охорони дитинства

-

-

Фінансуван
ня не
потребує
-

Районний центр
соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді

2,50

20172021

-

Організація діяльності
мобільного інформаційноконсультативного пункту з прав
дитини

Фінансуван
ня не
потребує

-

Служба у справах
дітей районної
державної
адміністрації,
районний центр
соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді

1,.50

20172021

2,50

Проведення нарад, засідань за
«круглим столом» з питань
соціально-правового захисту
дітей

Районний
бюджет

-

Служба у справах
дітей районної
державної
адміністрації

7,50

20172021

Недопущення дитячої
бездоглядності,
безпритульності,
профілактика
правопорушень

12,50

Забезпечення функціонування
Єдиної інформаційноаналітичної системи «Діти»

11
Районний
бюджет

-

1.4

Служба у справах
дітей районної
державної
адміністрації,
виконавчі комітети
міської, селищних,
сільських рад, в тому
числі об’єднаних
територіальних
громад

-

1.3

20172020

-

1.2

2) здійснення контролю за
умовами виховання дітей в
сім’ях, де батьки неналежним
чином виконують батьківські
обов’язки, проведення заходів
спрямованих на запобігання
негативним проявам серед
дітей

Підвищення рівня
поінформованості
населення та посадових
осіб державних установ
щодо захисту прав дітей

12

12,50

12,50

12,50

12,50

12,50

62,50

Всього по розділу

2. Соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

-

-

-

Фінансуван
ня не
потребує

-

Служба у справах
дітей районної
державної
адміністрації,
районний центр
соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді

-

20172021

-

2.1 Забезпечення доступу населення до
інформації з питань влаштування дітейсиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, до сімейних
форм виховання,

Формування у населення
культури
усиновлення
дітей
старшого
віку,
позитивного сприйняття
сімейних
форм
влаштування дітей-сиріт
та дітей, позбавлених
батьківського піклування,
збільшення
кількості
прийомних
сімей,
усиновлення дітей.

1.00
1,00

1.00
1,00

1.00
1,00

1.00

Фінансуван
ня не
потребує

-

Районний центр
соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді

1,00

Кожні
два роки

-

2.4. Направлення на навчання щодо
підвищення вихованого потенціалу
прийомних батьків та батьківвихователів

1.00

Районний
бюджет

-

Районний центр
соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді

1,00

20172020

2.3. Забезпечення соціального
супроводження прийомних сімей

-

Служба у справах
дітей районної
державної
адміністрації

5,00

20172021

5,00

13
Фінансуван
ня не
потребує

2.2. Розвиток сімейних форм виховання
дітей-сиріт, дітей, позбавлених
батьківського піклування

Всього по розділу

Залучення
дитини до
сімейних форм виховання.
Забезпечення в разі втрати
дитиною
батьківського
піклування, першочергове
її влаштування в сім’ї
громадян України
- на усиновлення;
- під опіку, піклування;
- на виховання в прийомні
сім’ї, дитячі будинки
сімейного типу
Всебічний розвиток
прийомних дітей

Підвищення вихованого
потенціалу прийомних
батьків та батьківвихователів

14

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

Разом по заходам

15,00

15,00

15,00

15,00

-

1,50

1,50

-

Всього по розділу

15,00

-

1,50

Фінансуван
ня не
потребує
-

Служба у справах
дітей районної
державної
адміністрації
районний центр
соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді,

1,50

20172021

-

Районний
бюджет

-

Служба у справах
дітей, відділ освіти
районної державної
адміністрації,
районний центр
соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді,

7,50

20172021

7,50

3.2

Проведення благодійних акцій,
святкових заходів для дітей
соціально незахищених категорій
з нагоди відзначення Дня захисту
дітей (1 червня); Дня усиновлення
(30 вересня); Дня спільних дій в
інтересах дітей (20 листопада),
Дня інваліда (3 грудня),
Новорічних та Різдвяних свят
Надання консультативної
допомоги молоді та молодим
сім’ям з питань збереження
репродуктивного здоров’я,
формування відповідального
батьківства

75,00

3.1

1,.50

3. Соціальне забезпечення та підтримка сімей з дітьми

Керуючий справами виконавчого апарату
районної ради

І.В. Ярошенко

Підтримка дітей соціально
незахищених категорій,
підвищення
поінформованості
населення з питань
захисту прав та законних
інтересів дітей
Збереження
репродуктивного
здоров’я, формування
відповідального
батьківства

