від 5 березня 2012 року

№289-р
смт Онуфріївка

Про затвердження районної програми з профілактики
дитячої безпритульності та бездоглядності серед
неповнолітніх на період до 2015 року
Відповідно до законів України «Про Загальнодержавну програму «Національний план дій щодо
реалізації Конвенції ООН про права дитини на період до 2016 року», «Про органи і служби у справах
дітей та спеціальні установи для дітей», розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 жовтня
2011 року № 10-39-р «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку
кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в Україні» та розпорядження голови обласної державної
адміністрації від 16 лютого 2012 року № 84-р:
1.Затвердити районну програму з профілактики дитячої безпритульності та бездоглядності серед
неповнолітніх на період до 2015 року (додається).
2.Структурним підрозділам райдержадміністрації, районному центру соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді, центральній районній лікарні, райвідділу міністерства внутрішніх справ України в
Кіровоградській області, районному центру зайнятості надавати службі у справах дітей
райдержадміністрації інформації про стан виконання заходів програми до 5 числа місяця наступного
за звітним періодом.
3.Фінансовому управлінню районної державної адміністрації (Калантаєвська С.М.) здійснювати
фінансування заходів програми у межах коштів, що передбачені у районному бюджеті на ці цілі.
4.Службі у справах дітей районної державної адміністрації надавати узагальнену інформацію
службі у справах дітей обласної державної адміністрації щокварталу до 20 числа місяця, наступного
за звітним періодом.
5.Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника голови
райдержадміністрації Гончар А.Г.

Голова районної
державної адміністрації

В.ПАЛІЙ
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Затверджено
розпорядженням голови Онуфріївської районної
державної адміністрації
від 5 березня 2012 року №289-р
ПРОГРАМА
з профілактики дитячої безпритульності та бездоглядності
серед неповнолітніх на період до 2015 року
Мета і завдання програми
Мета програми полягає у подоланні дитячої безпритульності і бездоглядності, запобігання
сирітства, створення умов для всебічного розвитку та виховання дітей.
Основними пріоритетними завданнями є:
запровадження ефективних форм роботи з профілактики дитячої безпритульності і
бездоглядності, виявлення на ранній стадії сімей, які неспроможні, або не бажають виконувати
виховні функції та забезпечення захисту прав дітей, які виховуються в таких сім′ях;
Основними пріоритетними завданнями є:
запровадження ефективних форм роботи з профілактики дитячої безпритульності і
бездоглядності, виявлення на ранній стадії сімей, які неспроможні або не бажають виконувати виховні
функції та забезпечення захисту прав дітей, які виховуються в таких сім'ях;
надання комплексної допомоги сім'ям з дітьми, зокрема сприяння працевлаштуванню батьків,
отримання дітьми державної допомоги;
забезпечення соціальної підтримки дітей, які опинились у складних життєвих обставинах;
ведення єдиного електронного банку даних про дітей, які перебувають у складних життєвих
обставинах;
забезпечення захисту прав на охорону здоров'я дітей;
захист прав дітей на здобуття освіти;
забезпечення участі дітей в житті суспільства.
Результативні показники:
вирішення до 2015 року питання про бездоглядних та безпритульних дітей і зменшення на 60%
дітей, які проживають в сім'ях, що опинились в складних життєвих обставинах. Мінімізація рівня
дитячої злочинності;
щорічне влаштування 70% дітей, посиротілих протягом року до сімейних форм виховання.
Заходи та напрямки реалізації програми
1. Проводити щороку розширені наради з участю служби у справах дітей, відділів освіти, у
справах сім′ї, молоді та спорту, культури та туризму райдержадміністрації, райвідділу УМВС України
в Кіровоградській області, районного центру соціальних служб для сім′ї, дітей та молоді, ЦРЛ,
районного центру зайнятості щодо профілактики дитячої бездоглядності, правопорушень у
підлітковому середовищі.
Протягом 2012-2015 років
2. Практикувати навчально-практичні семінари для вчителів загальноосвітніх шкіл з питань
профілактики різних форм асоціальної поведінки в підлітковому середовищі.
Відділ
освіти,
служба
у
справах
дітей
райдержадміністрації,
РВ
УМВС
України
в
Кіровоградській області, РЦ СССДМ
При поновленні законодавства
3. Забезпечити своєчасне виявлення, ведення обліку проведення соціального інспектування та
супроводу сімей, які опинились у складних життєвих обставинах.
РЦ СССДМ
Постійно
4. Забезпечити проведення професійних рейдів «Діти вулиці», «Вокзал» та Всеукраїнського
профілактичного заходу «Урок» із залученням всіх зацікавлених організацій та представників
громадськості.
Служба у справах дітей райдержадміністрації, РЦ
СССДМ, РВ УМВС України в Кіровоградській області
Щотижня
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5. Забезпечити ведення обліку дітей, які опинились в СЖО та введення до єдиної
інформаційно-аналітичної системи «Діти» відомості про дітей, які перебувають в СЖО.
Служба у справах дітей районної державної
адміністрації
Постійно
6. Забезпечити проведення з амбулаторіями та фельдшерсько-акушерськими пунктами роботи із
сім'ями, де проживають діти, які опинились в СЖО, зокрема сімей, де виховуються діти віком до 1
року.
Центральна районна лікарня, служба у справах дітей
райдержадміністрації
Протягом 2012-2015 років
7. Посилити роботу з сім'ями, у яких проживають діти, які опинились в СЖО шляхом здійснення
перевірок житлово-побутових умов у цих сім'ях. В разі виявлення в сімї умов, загрозливих для їх
життя і здоров'я, вживати заходи щодо вилучення дітей із несприятливого середовища.
Служба
у
справах
дітей,
відділ
освіти
райдержадміністрації, РЦ СССДМ, КМСД РВ УМВС в
Кіровоградській області
Протягом 2012-2015 років
8. Забезпечити систематичний контроль за поведінкою неповнолітніх осіб, які відбули покарання
та звільнились з місць позбавлення волі, запровадити методику їх соціального супроводу.
Інспекція РП КВІ УДДУ ПВП у Кіровоградській
області, РЦ СССДМ
Постійно
9. Удосконалити діяльність спеціалізованого формування центру соціальних служб «Мобільний
консультаційний пункт соціальної роботи» з метою надання комплексної допомоги сім’ям з дітьми.
РЦ СССДМ
Постійно
10. Проводити інформаційно-просвітницькі заходи щодо попередження та профілактики
ВІЛ/СНІДу, туберкульозу, вживання наркотичних, психотропних та токсичних речовин, формування
відповідальності у дітей за перший сексуальний досвід.
РЦ СССДМ, відділи освіти, у справах сім'ї, молоді та
спорту райдержадміністрації, КМСД РВ УМВС
України в Кіровоградській обл.
Щокварталу протягом 2012-2015 років
11. Забезпечити проведення виховної роботи у загальноосвітніх школах району з попередження
жорстокості та насилля у взаєминах підлітків.
Відділи освіти, у справах сімї, молоді та спорту
райдержадміністрації, КМСД РВ УМВС України в
Кіровоградській області
Постійно
12. Здійснювати контроль за дотриманням культурно-розважальними закладами, ігровими
залами, комп’ютерними клубами нормативно-правових актів щодо порядку відвідування їх дітьми,
заборони продажу алкогольних напоїв, тютюнових виробів, розповсюдження наркотиків, пропаганди
проституції, насилля, жорстокості.
Відділи освіти, у справах сімї, молоді та спорту, служба
у справах дітей райдержадміністрації, РЦ СССДМ,
КМСД РВ УМВС України в Кіровоградській області
Протягом 2012-2015 років
13. Забезпечити у пологовому будинку ЦРЛ функціонування консультаційного пункту центру
соціальних служб, для сім'ї, дітей та молоді з матерями, які мають намір відмовитись від дитини,
здійснювати соціальний супровід таких матерів.
ЦРЛ, РЦ СССДМ
Протягом 2012-2015 років
14. На засіданнях органів опіки і піклування, районної комісії з питань захисту прав та інтересів
дітей розглядати виконання батьками або особами, що їх замінюють батьківських обов’язків з метою
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посилення контролю з боку батьків та поведінкою дітей, відповідальності батьків за неналежне
виконання ними батьківських обов’язків відносно дітей.
Сільські, селищні ради, орган опіки і піклування
Онуфріївської районної державної адміністрації
Протягом 2012-2015 років
15. Забезпечити в загальноосвітніх навчальних закладах проведення занять у батьківських
університетах та всеобучів щодо формування педагогічної культури у батьків, дружніх взаємин між
дітьми та батьками.
Відділ освіти райдержадміністрації, керівники шкіл
Протягом 2012-2015 років
16. Забезпечити надання безкоштовної правової допомоги через громадські приймальні
районного управління юстиції.
Районне управління юстиції
Протягом 2012-2015 років
17. Забезпечувати здобуття повної загальної середньої освіти дітьми, які не навчались тривалий
час на базі вечірніх шкіл.
Відділ освіти райдержадміністрації
Постійно
18. Забезпечення проведення заходів щодо профорієнтаційної роботи в підлітковому середовищі.
Відділ освіти райдержадміністрації, районний центр
зайнятості
Постійно
19. Здійснювати спільні перевірки дотримання чинного законодавства щодо праці неповнолітніх,
в тому числі залучення дітей до найгірших форм праці.
Служба у справах дітей райдержадміністрації, державна
інспекція праці
Протягом 2012-2015 років
20. Забезпечити взаємоінформування про дітей, які працевлаштовані та охоплені послугами
центру зайнятості.
Районний центр зайнятості, служба у справах дітей
райдержадміністрації
Щокварталу протягом 2012-2015 років
21. Сприяти залученню дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, в тому числі дітей,
схильних до правопорушень, та які перебувають на обліку у кримінальній міліції у справах дітей
райвідділу УМВС України в Кіровоградській області до фізкультурно-спортивних, технічних, творчих
гуртків та об'єднань.
Відділ
освіти,
служба
у
справах
дітей
райдержадміністрації,
РВ
УМВС
України
в
Кіровоградській області
Протягом 2012-2015 років
22. Співпрацювати з громадськими, благодійними та релігійними організаціями у вирішенні
питань, спрямованих на розв’язання проблем дитячої бездоглядності та безпритульності.
Служба
у
справах
дітей,
відділ
освіти
райдержадміністрації
Протягом 2012-2015 років
23. Забезпечити висвітлення у засобах масової інформації питань, що стосуються профілактики
дитячої безпритульності серед неповнолітніх.
Служба у справах дітей райдержадміністрації, районне
управління юстиції, редакція газети «Придніпров’я»
Протягом 2012-2015 років
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