Інформація
про хід виконання Програми
«Куликівщина для дітей» на 2011-2016 роки
Районна програма «Куликівщина для дітей» на 2011-2016 роки
передбачає здійснення організаційних та практичних заходів, спрямованих на
захист прав та законних інтересів дітей, запобігання соціальному сирітству.
На первинному обліку служби у справах дітей районної державної
адміністрації станом на 01.09.2016 року перебуває 41 дитина-сирота та дитина,
позбавлена батьківського піклування (на початок року – 41 дитина). Це –
1,57 % від загальної чисельності дітей у районі (обласний показник – 1,29 %).
Із загальної кількості облікованих дітей 13 – діти-сироти, 28 – діти,
позбавлені батьківського піклування.
Статус дитини-сироти або позбавленої батьківського піклування набуло 5
дітей, із них 3 внаслідок позбавлення батьків батьківських прав, 1 – внаслідок
відібрання від особи, з якою вона проживала, 1 дитина осиротіла.
Протягом року знято з первинного обліку 5 дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, 2 - у зв’язку з досягненням ними
повноліття, 2 – у зв’язку з усиновленням, 1 – у зв’язку з поверненням у рідну
сім’ю.
Сімейними формами виховання охоплено 37 дітей, що становить 90,2 %
від загальної кількості дітей, які перебувають на первинному обліку (на початок
року – 92,7 %); загальнообласний показник становить 90,4 %.
Із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 30
дітей проживають у сім’ях опікунів та піклувальників, 7 дітей виховуються у
прийомних сім’ях, 1 дитина закінчила професійно-технічний навчальний заклад
і на даний час працевлаштовується, 1 – виховується в загальноосвітній школіінтернаті, 1 дитина знаходиться в закладі соціального захисту для дітей з
особливими потребами (м. Ніжин), 1 дитина тимчасово перебуває в
Чернігівському центрі соціально-психологічної реабілітації дітей.
На облік з усиновлення взято 7 дітей, із них 6 – виховуються в прийомних
сім’ях, 1 – перебуває в закладі соціального захисту для дітей з особливими
потребами. У 2016 році громадянами України усиновлено 2 дітей з
Куликівщини.
У районі функціонує 4 прийомні сім’ї, у яких виховується 9 дітей.
Протягом року припинено функціонування однієї прийомної сім’ї у зв’язку з
досягненням повноліття прийомними дітьми. До прийомної сім’ї у 2016 році
влаштовано одну дитину (50 % до запланованого).
Службою у справах дітей та центром соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді щороку здійснюються перевірки умов проживання та виховання дітей в
усіх прийомних сім’ях. Проведено обстеження житлово-побутових умов 20
родин опікунів/піклувальників, в яких виховуються 28 дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування. За результатами перевірок складені
відповідні акти, оформлені звіти. Всі діти, які перебувають під опікою,

піклуванням, виховуються у прийомних сім’ях, вчасно і у повному обсязі
отримують державну соціальну допомогу.
Виплату одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим
батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку здійснено у
повному обсязі (2 дітям).
Працівниками служби у справах дітей забезпечується контроль за
додержанням батьками або особами, які їх замінюють, майнових та житлових
прав дітей при відчуженні жилих приміщень, реєстрації права власності дітей,
купівлі нового житла. Створено реєстр житла, закріпленого за дітьми-сиротами
та дітьми, позбавленими батьківського піклування.
Із загальної кількості облікованих дітей власне житло мають 7 осіб, 19
дітей мають житло на праві користування, 15 – не мають житла. На
квартирному обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов,
перебувають 2 дітей віком від 16 до 18 років.
Одним із напрямків роботи за Програмою є вчасне виявлення дітей у
сім’ях, де їх перебування загрожує життю та здоров’ю, а також проведення
заходів щодо профілактики соціального сирітства.
На даний час на обліку служби у справах дітей райдержадміністрації
перебуває 27 дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, вони
виховуються в 12 сім’ях. Переважно це діти шкільного віку.
У 2016 році взято на облік 4 дітей із 2 таких родин. Із метою збереження
сім’ї здійснювались виїзди у вказані родини, проведено профілактичні бесіди з
батьками щодо виховання та утримання дітей, виховні бесіди з дітьми. Протягом
року 3 дітей з таких сімей направлено до центрів соціально-психологічної
реабілітації дітей Служби у справах дітей обласної державної адміністрації.
Двох дітей відібрано від особи, з якою вони проживають, без позбавлення
батьківських прав.
З початку 2016 року знято з обліку 5 дітей із 5 сімей, із них 2 дітей по
досягненню повноліття, 3 – по причині позбавлення батьків батьківських прав.
На облік районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
взято 260 сімей, в яких виховується 516 дітей, що перебувають у складних
життєвих обставинах. Сім’ям надано 2021 соціальна послуга. У 2015 році
соціальним супроводом Центру охоплено 35 сімей, 225 сім’ї перебувають на
постійному патронаті спеціалістів Центру. Обстежено соціально-побутові
умови проживання 215 родин, початкову оцінку потреб дітей зроблено у 74
сім’ях.
Виконкомами селищної та сільських рад здійснюється аналіз умов
проживання родин із дітьми, ведеться облік сімей, які перебувають у складних
життєвих обставинах, налагоджений взаємозв’язок із районними службами. Це
дає змогу своєчасно виявляти сім’ї, які потребують надання соціальної допомоги
та постійного контролю.
З метою попередження дитячої безпритульності та бездоглядності,
запобігання правопорушенням серед дітей службою у справах дітей спільно із
кримінальною поліцією у справах дітей, відділом освіти, сектором у справах
молоді та спорту райдержадміністрації, центром соціальних служб для сім’ї,

дітей та молоді проводяться профілактичні рейди. Цього року проведено 17
рейдів у населені пункти району.
Всі діти та підлітки охоплені навчанням. У вересні-жовтні 2016 року
проводиться профілактичний захід «Урок», дітей шкільного віку, що на
01.09.2016 року не приступили до навчання без поважних причин, не виявлено.
Робота із залучення дітей до навчання проводиться протягом усього навчального
року.
Комунальним закладом «Куликівська центральна районна лікарня»
забезпечується щорічний профілактичний медичний огляд дітей шкільного
віку.
Відділом освіти районної державної адміністрації проводиться робота по
забезпеченню права кожної дитини на отримання загальної середньої освіти. У
районі впроваджена інклюзивна освіта: інклюзивне навчання організовано для
2 дітей. На індивідуальній формі навчається 6 дітей.
З 01.09.2016 безкоштовне харчування у загальноосвітніх школах за
кошти, передбачені Програмою, організовано для 581 дитини, з них для 80
дітей, що перебувають у складних життєвих обставинах, 6 внутрішньо
переміщених дітей та 32 дітей військовослужбовців, які беруть (брали) участь в
антитерористичній операції.
Питання захисту прав та законних інтересів дітей розглядаються на
комісії з питань захисту прав дитини, створеній при райдержадміністрації.
Протягом 2016 року відбулося 8 засідань комісії, на яких розглянуто 15 питань.
Здійснюється захист прав та інтересів дітей у судах. Протягом року
відбулося 27 судових засідання у справах по позбавленню батьківських прав чи
відібранню дітей, визначенню місця проживання дитини, захисту житлових
прав дітей, у кримінальні справах за участю неповнолітніх. Захищено інтереси
17 дітей.
Відповідно до Програми «Куликівщина для дітей» щорічно проводяться
заходи з нагоди Великодня, Дня захисту дітей, Дня знань, Дня усиновлення (30
вересня), Дня спільних дій в інтересах дітей (20 листопада), Міжнародного дня
інвалідів (3 грудня), Дня Святого Миколая, Новорічних та Різдвяних свят.
Службою у справах дітей постійно забезпечується оновлення інформації
про дітей, які залишились без батьківського піклування, та дітей, які
перебувають у складних життєвих обставинах, у базі даних Єдиної
інформаційно-аналітичної системи «Діти».
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