ПРОЕКТ РІШЕННЯ №
колегії районної державної адміністрації
від 01 грудня 2017 року
Про напрямки вдосконалення роботи з розвитку сімейних форм
виховання та соціального супроводу дітей-сиріт та дітей позбавлених
батьківського піклування, які перебувають в складних життєвих
обставинах
Заслухавши інформації начальника служби у справах дітей Бершадської
районної державної адміністрації Гронської О. А., директора Бершадського
районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Кубко Т. В. «Про
напрямки вдосконалення роботи з розвитку сімейних форм виховання та соціального
супроводу дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, які
перебувають в складних життєвих обставинах» колегія районної державної
адміністрації відмічає, що дане питання є одним із пріоритетних в діяльності та
знаходиться на постійному контролі районної державної адміністрації.
Одним із основних напрямків роботи служби у справах дітей Бершадської
райдержадміністрації є вдосконалення роботи з розвитку сімейних форм виховання.
На первинному обліку служби у справах дітей перебуває: 80 дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування: з них 26 – дітей – сиріт, та 54 дітей,
позбавлених, батьківського піклування: 54 в сім’ях опікунів та піклувальників; 2
дітей в інтернатних закладах; 8 в прийомних сім’ях та 16 в дитячих будинках
сімейного типу. Зокрема, в районі утворено та функціонує 1 прийомна сім’я та 4
дитячих будинки сімейного типу.
З початку 2017 року на первинний облік поставлено 4 дітей-сиріт і дітей,
позбавлених батьківського піклування. Знято з обліку 17 таких дітей.
В сімейних формах виховання перебуває 97,5 % від загальної кількості дітейсиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
На місцевому обліку з усиновлення перебуває 25 дітей, з яких 22 виховується у
прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу, 3- в закладах інституційного
догляду та виховання. В 2017 році національними усиновителями усиновлено 3
дитини, іноземними - 2 дитини-сироти та дитини, позбавлених батьківського
піклування.
З метою удосконалення соціального захисту дітей, забезпечення їм права на
сімейне виховання, здоровий розвиток та належні умови проживання та здійснення
контролю за дотримання їхніх прав та інтересів ведеться банк даних потенційних
усиновлювачів, опікунів/піклувальників, кандидатів на створення прийомних сімей
та дитячих будинків сімейного типу.
З метою захисту прав та інтересів усиновлених дітей здійснюється перевірка
умов проживання усиновлених дітей з дотриманням установлених законодавством
термінів та прав усиновителів щодо таємниці усиновлення. У 2017 році відвідано 4
сім’ї , порушень прав усиновлених дітей не виявлено.
Згідно «Порядку здійснення соціального супроводження прийомних сімей та
дитячих будинків сімейного типу» з початку 2017 року під соціальним супроводом
РЦСССДМ перебувало: 2 прийомні сім’ї, в яких виховувалося 3 прийомних дітей та
4 дитячі будинки сімейного типу, де перебувало 28 вихованців. Одна прийомна сім’я
припинила функціонування , прийомна дитина була усиновлена. Також було
виведено двох вихованців із дитячого будинку сімейного типу сім’ї Марченкових.

За результатами аналізу стану утримання та виховання кожної дитини-сироти
та дитини позбавленої батьківського піклування в сім’ях опікунів/піклувальників, які
проживають на території району здійснено розподіл сімей опікунів та піклувальників
на три групи відповідно до ступеню необхідного професійного втручання.
З метою популяризації
створення патронатних сімей працівниками
Бершадського РЦСССДМ проводяться інформаційно-просвітницькі заходи у
територіальних громадах району. Проведено 67 групових заходів на тему: «Що
таке патронатна сім’я?», 19 засідань опікунських рад, на яких розглядалися питання
створення патронатних сімей в громадах. Інформація про проведену роботу
висвітлювалася на сайті Бершадської райдержадміністрації та в районній газеті
«Бершадський край».
Заслухавши та обговоривши інформацію «Про напрямки вдосконалення
роботи з розвитку сімейних форм виховання та соціального супроводу дітей-сиріт та
дітей позбавлених батьківського піклування, які перебувають в складних життєвих
обставинах», колегія районної державної адміністрації ВИРІШИЛА:
1. Інформацію начальника служби у справах дітей Бершадської районної
державної адміністрації Гронської О. А., директора Бершадського районного центру
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Кубко Т. В.
«Про напрямки
вдосконалення роботи з розвитку сімейних форм виховання та соціального
супроводу дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, які
перебувають в складних життєвих обставинах» взяти до відома.
2. Службі у справах дітей райдержадміністрації (Гронській О.А.):
2.1 продовжити практику створення та поширення в районі сімейних форм
виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (усиновлення,
опіка та піклування, прийомні сім’ї та дитячі будинки сімейного типу), забезпечити
всебічну підтримку даних сімей;
2.2 постійно поновлювати інформацію в базі даних дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування - єдиній інформаційно-аналітичній системі
«Діти» з метою забезпечення якісного та своєчасного обліку дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування та захисту їхніх прав;
2.3 забезпечити постійний контроль за умовами проживання та виховання
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування в сім’ях опікунів,
піклувальників, прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу, та за
отриманням ними пільг, гарантованих чинним законодавством для дітей цієї
категорії;
2.4 забезпечити щорічне оздоровлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування шляхом надання їм путівок в дитячі оздоровчі табори,
придбані за кошти районного бюджету;
2.5 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;
3. Виконавчим комітетам міської та сільських рад:
3.1 здійснювати пошук кандидатів у опікуни, піклувальники з метою
забезпеченя права дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування ,що
проживають на підвідомчій території на сімейне виховання;
3.2 здійснювати пошук кандидатів у прийомні батьки та батьки-вихователі з
метою створення таких форм сімейного виховання на підвідомчій території;

3.3 здійснювати пошук кандидатів на створення сім’ї патронатного вихователя
з метою недопущення вилучення дитини, що залишилась без догляду батьків, з
біологічного середовища.
3.4 у разі виявлення дитини, що залишилась без батьківського догляду,
невідкладно повідомляти службу у справах дітей з метою своєчасного надання дитині
юридичного статусу дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування;
3.5 з метою захисту прав та інтересів дітей постійно співпрацювати з службою
у справах дітей та структурами району, дотичних до охорони дитинства.
3.6 не допускати порушення термінів постановки на квартирний облік дітейсиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які не мають власного житла,
вживати заходів щодо забезпечення житлом осіб з числа дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування.
4. Бершадському районному центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
(Кубко Т.В.):
4.1 забезпечувати якісний соціальний супровід сімей, діти з яких перебувають
під опікою, піклуванням, виховуються в прийомних сім’ях та дитячих будинках
сімейного типу;
4.2 повідомляти через засоби масової інформації щодо запровадження нових
форм тимчасового сімейного виховання – патронатної сім’ї;
4.3. спільно з виконавчими комітетами міської та сільських рад продовжувати
роботу щодо пріоритетності біологічної сім’ї та проводити інформаційнопросвітницькі заходи щодо створення прийомних сімей та дитячих будинків
сімейного типу в районі.
5. Доручити службі у справах дітей Бершадської районної державної
адміністрації (Гронська О. А.), Бершадському районному центру соціальних служб
для сім’ї, дітей та молоді (Кубко Т. В. ) на основі матеріалів колегії у тижневий
термін спільно підготувати проект розпорядження голови райдержадміністрації з
розглянутого питання.
6. Відділу організаційної роботи, інформаційної діяльності і комунікацій з
громадськістю апарату райдержадміністрації (Іванченко Г.М.) висвітлити в районній
газеті
"Бершадський край" та на офіційному веб-сайті райдержадміністрації
матеріали засідання колегії.
Голова колегії,
голова районної
державної адміністрації
Перший заступник голови
райдержадміністрації

І.Стефанцов

В. Ольшевський

Керівник апарату райдержадміністрації

Т. Гресько

Начальник служби у справах дітей
райдержадміністрації

О. Гронська

Директор Бершадського районного центру
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Т. Кубко

