
Р І Ш Е Н Н Я 

Координаційної ради у справах дітей облдержадміністрації

від   27.09.2016                                                                       м.  Краматорськ
  

Про організацію роботи щодо соціального 
захисту дітей, які опинилися у складних життєвих 
обставинах, та запобігання негативним проявам
у дитячому середовищі 

Заслухавши  і  обговоривши  питання:  «Про  організацію  роботи  щодо
соціального захисту дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, та
запобігання негативним проявам у дитячому середовищі,  координаційна рада у
справах дітей облдержадміністрації відзначає,  що в області створена система
заходів щодо соціального захисту дітей, які  опинилися у складних життєвих
обставинах,  попередження  соціального  сирітства,  насильства  та  жорстокого
поводження  з  дітьми  в  сім’ї  та  поза  нею,  розв’язання  проблем  дитячої
бездоглядності,  створення  належних  умов  для  соціально-психологічної
реабілітації дітей в закладах соціального захисту.

Активно  залучаються  до  вирішення  проблем  дитинства  громадські,
благодійні та міжнародні  організації. 

Впроваджуються новітні  форми і  методи  профілактики конфліктів та
правопорушень серед дітей за міжнародними стандартами «ЮНІСЕФ».

Щорічно збільшується мережа закладів  охорони здоров’я,  атестованих
на  звання  «Клініка   доброзичлива  до  дитини»,  мережа  центрів  (відділень,
кабінетів)  медико-соціальної допомоги дітям та молоді «Клініка,  дружня до
молоді».       

Запроваджено постійний моніторинг за дітьми, які постраждали внаслідок
бойових дій та збройних конфліктів.

Виходячи  з  вищезазначеного,  координаційна  рада  у  справах  дітей
облдержадміністрації

ВИРІШИЛА:
1.  Виконавчим органам міських рад,  об’єднаних територіальних громад,
райдержадміністрацій:

1.1.  Розглянути  на  засідання  виконкомів,  колегій  стан  соціального  захисту
дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах,  профілактичної роботи
щодо попередження негативних проявів у дитячому середовищі.
                                                                  Термін виконання: ІV квартал 2016 року

1.2.  Передбачити  у  проектах  місцевих  бюджетів  на  2017  рік  кошти  на
реалізацію  місцевих заходів та  програм, спрямованих на соціальний захист
дітей  та  сімей,  які  опинились  в  складних  життєвих  обставинах,   подолання
дитячої бездоглядності, інших негативних проявів серед дітей.

Термін виконання: IV квартал 2016 року



1.3  Здійснювати  дієвий  контроль  за  діяльністю  структурних  підрозділів
міських,  селищних,  сільських  рад  та  райдержадміністрацій,  які  здійснюють
функції захисту законних прав та інтересів дітей. 

              Термін виконання:  постійно

2.   Виконавчим  органам  Октябрської  та  Черкаської  об’єднаних
територіальних громад розробити механізм  забезпечення захисту прав дітей в
територіальних  громадах.   Сприяти   організації  навчання   працівників,
відповідальних  за реалізацію державної політики з питань захисту прав дітей,
та надання соціальних послуг.
                                                              Термін виконання: IV квартал 2016 року

3. Виконкому Октябрської сільської  ради / Кучеріненко/ вирішити питання
щодо визначення структурного підрозділу або  відповідальних  за захист прав
дітей  з числа працівників в структурі виконкому.
                                                             Термін виконання: IV квартал 2016 року
4. Виконкому Маріупольської міської ради /Бойченко/ сприяти створенню в
місті центру медико-соціальної допомоги дітям та молоді «Клініка, дружня до
молоді» 
                                                             Термін виконання: IV квартал 2016 року

5. Службі у справах дітей облдержадміністрації /Тимофеєва/: 

5.1. Забезпечити чітку взаємодію та координацію роботи відділів,  управлінь,
служб області, причетних до охорони дитинства,  з питань соціально-правового
захисту дітей та сімей з дітьми. 
                                                                                 Термін виконання:  постійно

5.2.  Забезпечити  створення  та  розміщення на  веб-сайті  облдержадміністрації
«паспорту» дитинства з метою широкого інформування громадськості про стан
захисту дітей в області.
                                                                   Термін виконання:  щорічно до 01.02.

6.  Службі  у  справах  дітей  у  справах  дітей  облдержадміністрації
/Тимофеєва/,  управлінню  у  справах  дітей,  сім’ї  та  молоді
облдержадміністрації  /Золкіна/,  департаменту  освіти  і  науки
облдержадміністрації  /Оксенчук/,  департаменту  охорони  здоров’я
облдержадміністрації  /Узун/, обласному центру соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді /Балаболка/:

6.1. Забезпечити надання Октябрській сільській та Черкаській селищній радам
організаційно-методичної  допомоги  з  питань   організації  роботи  щодо
соціального захисту дітей та сімей з  дітьми, забезпечення їх конституційних
прав на охорону здоров’я, освіту, оздоровлення,  соціальні послуги.
                                                                              Термін виконання: постійно
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6.2.   Забезпечити  активну   співпрацю  з   благодійними,  громадськими,
волонтерськими організаціями, фондами, які діють в інтересах сімей та дітей,
що   опинилися у складних життєвих обставинах, постраждали від воєнних дій
та збройних конфліктів.
                                                                                        Термін виконання: постійно

7. Департаменту  освіти і науки облдержадміністрації /Оксенчук/: 

7.1.  Забезпечити  проведення  в  кожному    навчальному  закладі  області
психолого-педагогічного супроводу дітей, які потребують додаткового захисту
та опинилися в складних життєвих обставинах.
                                                                                  Термін виконання: постійно

7.2. Організувати проведення  в навчальних закладах батьківських конференцій
на  теми  попередження  насильства  та  жорстокого  поводження  з  дітьми,
формування правосвідомості дітей, здорового способу життя, відповідального
ставлення  до збереження життя та здоров’я. 
                                Термін виконання:  впродовж 2016-2017 навчального року

7.3  Спільно з Департаментом охорони здоров’я облдержадміністрації  /Узун/
сприяти  співпраці  адміністрації  санаторно-оздоровчого   центру  соціальної
реабілітації  «Смарагдове  місто»   з  відділенням «Клініка  дружня до  молоді»
м. Слов’янськ
                                                                                Термін виконання: постійно

 8. Управлінню у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації /Золкіна/:

8.1. Забезпечити проведення  в містах та районах  інформаційно-просвітницької
кампанії,  спрямованої  на  розвиток  та  підтримку  сім'ї,  збереження  орієнтації
населення на сімейний спосіб життя,  відновлення авторитету сім’ї.
                                                                                   Термін виконання: постійно

8.2. Забезпечити організаційну та координаційну роботу щодо  проведення в
області заходів із запобігання  усім формам домашнього насильства.
                                                                                   Термін виконання: постійно

9. Департаменту  охорони здоров’я облдержадміністрації /Узун/:
9.1. Забезпечити контроль за  ефективністю  діяльності закладів охорони 
здоров’я атестованих на звання «Клініка  доброзичлива до дитини»,   центрів
(відділень,  кабінетів)  медико-соціальної  допомоги  дітям  та  молоді  «Клініка,
дружня до молоді».       
                                                                                  Термін виконання: постійно

9.2. Сприяти розповсюдженню у закладах охорони здоров’я соціальної реклами
з питань здорового способу життя та відповідального батьківства. 
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                                                                                   Термін виконання: постійно

10.  Обласному  центру  соціальних  служб  для  сім’ї,  дітей  та  молоді
/Балаболка/  проаналізувати  стан охоплення соціальним супроводом сімей з
дітьми, які  опинилися у складних життєвих обставинах,  в  містах та районах
області. Вжити заходи щодо максимального охоплення соціальним супроводом
сімей, діти з яких знаходяться на обліку служб у справах дітей..
                                                               Термін виконання: IV квартал 2016 року

11.  Службі  у  справах  дітей  у  справах  дітей  облдержадміністрації
/Тимофеєва/,  обласному  центру  соціальних  служб  для  сім’ї,  дітей  та
молоді /Балаболка/:

11.1. Налагодити взаємодію центрів соціальних служб сім’ї, дітей та молоді та
служб у справах дітей у містах та районах області з питань раннього  виявлення
сімей  з  дітьми,  які  опинилися  у  складних  життєвих  обставинах,  де  батьки
ухиляються від виконання своїх батьківських обов’язків, особливо де є ризик
вилучення дітей з біологічних сімей,  для надання їм дієвої допомоги.
                                                                                     Термін виконання: постійно

11.2.  Забезпечити  своєчасне  надання  інформації  центрам  соціальних  служб
сім’ї,  дітей  та  молоді  щодо  дітей,  які  опинилися  у  складних  життєвих
обставинах,  і  знаходяться  на  обліку  в  службах  у  справах  дітей  у  містах  та
районах області.
                                                                                     Термін виконання: постійно

12.  Управлінню  превентивної  діяльності  Головного  управління
Національної поліції в Донецькій області /Горустович/:

12.1.  Забезпечити  популяризацію  діяльності   Громадської  організації
«Молодіжна Ліга майбутніх поліцейських». Провести її презентації у кожному
місті/районі, забезпечити широке висвітлення діяльності Ліги у засобах масової
інформації з метою профілактики правопорушень серед підлітків.
                                    Термін виконання: І V квартал 2016 - І квартал 2017років

12.2.  Запровадити  в  територіальних підрозділах  Національної  поліції  методи
профілактики конфліктів та правопорушень серед дітей за міжнародними 

стандартами «ЮНІСЕФ». 
                                                                                   Термін: впродовж 2017 року

12.3. Забезпечити впровадження новітніх форм і методів профілактичної роботи
з  дітьми,  застосування  корекційних  програм  та  відновного  правосуддя  з
підлітками, які перебувають у конфлікті з законом.
                                                                                 Термін: впродовж 2017 року
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12.4. Відновити практику  оперативного повідомлення служб у справах дітей
про зниклих дітей та дітей, які самовільно залишили домівки або інші місця
постійного  проживання,   для   своєчасного  з’ясування  причин  і  умов,  які
сприяли цим явищам та координації дій щодо їх усунення.  

                Термін виконання: постійно

13. Службам у справах дітей міських рад та райдержадміністрацій:

13.1. Забезпечити проведення ІІ етапу Всеукраїнського профілактичного заходу
«Урок»  спільно  з  територіальними  підрозділами  Національної  поліції,
управліннями/відділами освіти, центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді  з  метою  виявлення  дітей  шкільного  віку,  не  охоплених  навчанням,
надання їм необхідної  адресної допомоги для усунення причин невідвідування
навчальних закладів.

      Термін виконання: жовтень 2016 року

13.2. На засіданнях комісії з питань захисту прав дитини заслухати звіти про
виконання індивідуальних планів  соціального захисту дитини, яка опинилася у
складних життєвих обставинах. При необхідності переглянути їх зі вказанням
конкретних  шляхів  вирішення  проблем,  які  є  у  дитини.  Не  допускати
формального підходу при складанні відповідних планів.  
                                                                   Термін виконання: IV квартал 2016 року 

13.3. Забезпечити чітку координацію дій відділів та управлінь, причетних до
вирішення  проблем  дитинства,  щодо   запобігання  соціальному  сирітству,
жорстоким проявам відносно дітей в сім’ї та поза нею, дитячій злочинності,
бездоглядності, наркоманії та алкоголізму.
                                                                                     Термін виконання: постійно

13.4.  Активно  залучати   до вирішення проблем дітей і сімей, які опинилися у
складних  життєвих  обставинах,  потенціал  громадських  організацій,
благодійних  фондів,    підприємств,  організацій,  соціально  відповідального
бізнесу, волонтерів.

               Термін виконання: постійно

14.  Про  виконання  рішення  поінформувати  службу  у  справах  дітей
облдержадміністрації до 25.01.2017 та 25.12.2017.
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