ПРОЕКТ РІШЕННЯ №
колегії районної державної адміністрації
від ____ червня 2016 року

Про реалізацію районною державною адміністрацією пріоритетних
напрямків роботи в гуманітарній сфері з початку 2016 року

Заслухавши та обговоривши інформації начальника відділу освіти
райдержадміністрації Л.І.Дзюбенко, завідувача сектору у справах сім'ї, молоді
та спорту райдержадміністрації В.Д. Чорненької, начальника служби у справах
дітей райдержадміністрації О.А. Гронської, начальника управління праці та
соціального захисту населення райдержадміністрації Н.І.Чорнобай колегія
зазначає, що в районній державній адміністрації проводиться системна робота
із забезпечення реалізації пріоритетних напрямків роботи в гуманітарній сфері.
Для задоволення освітніх потреб населення мережа загальноосвітніх
навчальних закладів Бершадського району складається з 83 навчальних заклади:
38 дошкільних навчальних заклади, 39 загальноосвітніх шкіл (3 – НВК «ЗНЗ ІІІст. – ДНЗ», 16 – ЗНЗ І-ІІст., 20 – ЗНЗ І-ІІІст.), навчально-консультативний
пункт на базі Бершадської ЗОШ І-ІІІ ст. №1, 4 позашкільні заклади (дитячоюнацька спортивна школа, Будинок дитячої творчості, станція юних техніків,
станція юних натуралістів) та Бершадський професійний ліцей.
У 39 загальноосвітніх навчальних закладах району на кінець 2015-2016
навчального року у 403 класах навчалось 5710 учнів.
У 38 ДНЗ району дошкільною освітою охоплено 1914 дітей. Середня
чисельність дітей у дошкільних навчальних закладах району з розрахунку на
100 місць становить 75 дітей, у сільській місцевості - 79 осіб. Показник
охоплення дошкільною освітою дітей від 3 до 6(7) років становить 94%.
Навчально-виховний процес здійснюють 856 педагогів та 210 вихователів.
З них 95 % мають вищу освіту.
На особливому контролі знаходиться стан навчально-виховного процесу
дітей пільгових категорій. У загальноосвітніх навчальних закладах
Бершадського району
2015-2016 н.р. навчалося 20 дітей-сиріт, 40 –
позбавлених батьківського піклування;
140 дітей-напівсиріт,
882 – з
багатодітних родин і 371 з малозабезпечених сімей, 105 дітей з інвалідністю, 24
– за станом здоров´я переведено на індивідуальну форму навчання. 165 дітей,
батьки яких є учасниками АТО, 17 дітей вимушених переселенців.
Захист прав дитини — це комплексна політика, злагоджена робота не лише
всіх гілок влади, а й навчальних закладів, закладів охорони здоров’я, батьків та
самих дітей, і хоча в даному напрямку досягнуто певних позитивних
результатів, існує ряд невирішених проблем. Це і дитяча безпритульність,

бездоглядність, діти, які постраждали від злочинів, стан здоров’я дітей, який з
кожним роком потребує покращення, сирітство та інші питання.
За підсумками 1 півріччя 2016 року з 87 дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, в сімейних формах виховання перебуває 81 дитина:
- під опікою родичів -54 дітей;
- в прийомних сім’ях – 10 дітей,
- в дитячих будинках сімейного типу – 17дітей.
Таким чином сімейними формами виховання охоплено 93 % дітей.
В районі функціонує 2 прийомні сім’ї та 4 дитячих будинки сімейного типу
Проте, на сьогодні це не великі досягнення в районі, адже державна політика
цілеспрямовано націлена на те, що місцем для виховання дітей має бути сім’я.
Тому одним з важливих є розширення мережі таких форм.
Одна із невирішених проблем - забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування. З 87 дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, лише 6 дітей мають житло на праві власності, 63
мають житло на праві користування, проживаючи в приміщенні опікуна та
прийомних батьків.
Всього в Бершадському районі – 468 багатодітних родин в яких
виховується 1514 дітей.
Проводиться робота по наданню допомоги дітям пільгових категорій, у
тому числі і багатодітним сім’ям з малозабезпечених родин. Постійно
проводяться акції «Допоможи другу» серед учнів, залучаються представники
влади, релігійні організації, громадськість.
На виконання Закону України «Про оздоровлення та відпочинок
дітей» рішенням 41 сесії районної ради 6 скликання від 16.10.2015 року
структурними підрозділами райдержадміністрації підготовлено заходи з
реалізації районної програми «Захистимо дитинство» на період 2016-2020 роки,
яка затверджена рішення 24 сесії обласної Ради 6 скликання.
З метою реалізації напрямків роботи в гуманітарній сфері та державної
політики у сфері соціального захисту населення, спрямованих на підвищення
якості життя сімей з дітьми суттєво збільшено розміри державної допомоги:
державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям – інвалідам
підгрупи А, державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям, допомога
на дітей одиноким матерям, тимчасова державна допомога дітям, батьки яких
ухиляються від сплати аліментів. На виконання Закону України „Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України" (від 24.12.2015 року № 911-VІІІ)
Урядом України 25.12.2015 року схвалено постанову КМУ «Про внесення змін
до деяких постанов КМУ» № 1181. Зазначеним нормативно – правовим актом з
1 січня 2016 року передбачено соціальний захист малозабезпечених сімей.
Станом на червень 2016 року середній розмір допомоги на дітей одиноким
матерям складає 1169,57 грн., в 2015 році середній розмір допомоги складав
412,54 грн.., в 2014 році - 381,17 грн.; середній розмір тимчасової допомоги
дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, в 2016 році складає 612,14
грн., в 2015 році середній розмір допомоги складав 428,17 грн.., в 2014 році –
364,37 грн.; середній розмір державної соціальної допомоги малозабезпеченим
сім’ям в 2016 році складає 3093,16 грн., в 2015 році середній розмір допомоги
складав 2963,10 грн.., в 2014 році – 2068,10 грн.

Відповідно до Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, з
метою реалізації районною державною адміністрацією пріоритетних напрямків
роботи в гуманітарній сфері колегія районної державної адміністрації
ВИРІШИЛА:

1. Інформації керівників структурних підрозділів райдержадміністрації «Про
реалізацію районною державною адміністрацією пріоритетних напрямків
роботи в гуманітарній сфері з початку 2016 року» взяти до відома.
2. Першому заступнику
голови районної державної адміністрації В.
Ольшевському,
керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації
відповідно до повноважень, взяти на особистий контроль питання реалізації
районною державною адміністрацією пріоритетних напрямків роботи в
гуманітарній сфері згідно вимог чинного законодавства України.
3. Відділу освіти райдержадміністрації (Дзюбенко Л.І):
3.1. Вважати основним у своїй діяльності забезпечення рівного доступу до
здобуття якісної освіти всіх учасників навчально-виховного процесу та
стабільності роботи закладів освіти району.
3.2. Забезпечити контроль та виконання Державних, обласних та регіональних
освітянських програм.
3.3. Продовжити системну роботу по впровадженню нових Державних
стандартів початкової та основної школи, перехід на нові навчальні програми
та підручники.
3.4.Здійснювати заходи щодо приведення структури системи загальної
середньої освіти у відповідність до соціальних запитів громадян на якісну
освіту.
3.5. З метою надання якісних освітніх послуг дітям з особливими потребами
сприяти збільшенню інклюзивних груп/класів у загальноосвітніх навчальних
закладах.
3.6.Здійснити глибокий аналіз результатів зовнішнього незалежного
оцінювання, забезпечити об’єктивність оцінювання знань, відповідність рівня
навчальних досягнень випускника школи результатам ЗНО.
3.7. Продовжувати впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у
навчальний процес та управління освітніми процесами.
3.8. Забезпечити реалізацію Концепції національно-патріотичного виховання
дітей і молоді, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від
16.06.2015р. № 641.
3.9. Організувати якісне превентивне виховання дітей та молоді; формування
здорового способу життя.
3.10. Продовжити соціально-педагогічний супровід дітей батьки, яких загинули
або перебувають в зоні АТО та дітей – переселенців.
3.11. Продовжити організаційну роботу щодо популяризації інноваційної
діяльності навчальних закладів району.

4. Сектору у справах сім'ї, молоді та спорту райдержадміністрації
(Чорненька В.Д.):
4.1. Вживати заходів до утвердження соціального партнерства сім’ї, держави,
підвищення правової обізнаності батьків щодо створення умов, необхідних для
всебічного розвитку та виховання дітей.
4.2.Сприяти створенню умов для підтримки сімей різних категорій, поєднання
професійної зайнятості з материнством і батьківством.
4.3. Брати участь у межах своїх повноважень у координації здійснюваних
місцевими органами виконавчої влади заходів з протидії торгівлі людьми,
протидії насильства в сім'ї, реалізувати інформаційно-просвітницькі програми у
цій сфері.
4.4.Забезпечити координацію заходів, спрямованих на організацію оздоровлення,
відпочинку, дозвілля дітей та молоді.
4.5.Сприяти розвитку та реалізації творчих здібностей дітей та молоді,
проведенню олімпіад, конкурсів, змагань, фестивалів творчості, виставок,
конференці1й, форумів та конгресів.
4.6. Сприяти розвитку лідерських якостей у дітей та молоді, залученню їх до
участі у суспільних та державотворчих процесах, інтеграції української молоді у
міжнародну спільноту.
5. Службі у справах дітей райдержадміністрації (Гронська О.А):
5.1. Посилити координацію діяльності виконавчих комітетів міськсільрад як
виконавців функцій опіки та піклування щодо захисту прав та інтересів дітей,
які опинились в складних життєвих обставинах, раннього їх виявлення з метою
мінімізування ризику вилучення з сімейного оточення.
5.2. З метою запобігання дитячої бездоглядності застосовувати практику
тимчасового направлення дітей, які опинилися в складних життєвих
обставинах, до закладів, що надають тимчасовий соціальний захист.
5.3. Провести роботу з опікунами та піклувальниками щодо закріплення права
користування житлом з метою захисту майнових та житлових прав дітей-сиріт
та дітей, позбавлених батьківського піклування.
5.4. Продовжити роботу по впровадженню в районі таких сімейних форм
виховання, як прийомна сім’я та дитячий будинок сімейного типу.
6.
Управлінню
праці
та
соціального
захисту
населення
райдержадміністрації (Чорнобай Н.І.):
6.1.Продовжити проведення інформаційно–роз’яснювальної роботи з
громадянами сіл району стосовно призначення та виплати державної допомоги
сім’ям з дітьми.
6.2.Співпрацювати з районною службою у дітей райдержадміністрації та
районним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді з метою
покращення роботи по наданню допомоги сім’ям з дітьми, які перебувають в
складних життєвих обставинах.

7. Виконавчим комітетам міської та сільських рад:
7.1.Розглянути питання про стан виконання затверджених заходів щодо
профілактики та запобігання дитячої бездоглядності та безпритульності та
іншим негативним проявам в дитячому середовищі.
7.2. Не допускати порушення термінів постановки на квартирний облік дітейсиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у яких відсутнє житло.
7.3. Посилити контроль за недопущенням власниками торгівельних та
розважальних закладів продажу неповнолітнім алкогольних напоїв та
тютюнових виробів.
8. Структурним підрозділам райдержадміністрації: відділу освіти (Дзюбенко
Л.І.), сектору у справах сім'ї, молоді та спорту (Чорненька В.Д.), службі у
справах дітей (Гронська О.А.), управлінню праці та соціального захисту
населення (Чорнобай Н.І.) за результатами засідання колегії районної державної
адміністрації у десятиденний термін підготувати проект розпорядження голови
райдержадміністрації.
9. Відділу з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськими
організаціями та засобами масової інформації апарату районної державної
адміністрації (РуденкоР.В.) висвітлити матеріали засідання колегії в районній
газеті "Бершадський край"та на офіційному веб-сайті райдержадміністрації.

Голова колегії,
голова районної
державної адміністрації

І.Стефанцов

Перший заступник
голови райдержадміністрації

В. Ольшевський

Керівник апарату
райдержадміністрації

Т. Гресько

