Служба у справах дітей інформує за 2017 рік
Станом 01.01.2018р. на первинному обліку служби у справах дітей перебуває 79
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування з них: 26 – дітей – сиріт
та 53 дитини, позбавлених батьківського піклування.
В сім’ях опікунів та піклувальників виховується 53 дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування. 2 дітей перебувають в інтернатних закладах.
8 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування в прийомних сім’ях та
16 в дитячих будинках сімейного типу. Зокрема, в районі 1 прийомна сім’я та 4
дитячих будинків сімейного типу.
З первинного обліку знято 18 таких дітей, з них:
1 дитину повернуто в біологічну сім’ю;
5 дітей у зв’язку із усиновленням;
12 дітей, які досягнули повноліття.
На первинний облік поставлено 4 дітей, залишених батьківського піклування: 2
дітей-сиріт та 2 дітей, позбавлених батьківського піклування.
В сімейних формах виховання перебуває 97,5 % від загальної кількості дітейсиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
На місцевому обліку з усиновлення перебуває 24 дітей, з яких 22 виховується у
прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу, 2- інтернаті.
У 2017 році усиновлено 3 дітей національними усиновлювачами та 2 дітей
іноземними усиновлювачами.
На профілактичному обліку служби у справах дітей у 2017 році, як такі, що
опинились в складних життєвих обставинах перебувало 50 дітей. Це діти що
проживають у сім'ях, у яких батьки зловживають алкоголем та не виконують
належним чином свої батьківські обов'язки.
У 2017 році на облік служби було поставлено 6 дітей, як таких, що
перебувають у складних життєвих обставинах, знято з обліку – 19 дітей, 2 дитини, за
заявою батьків було направлено у Тульчинський спеціальний будинок дитини для
дітей з ураженням ЦНС та порушенням психіки та 1 дитину було вилучено із сім’ї
та направлено у вищезгаданий заклад.
Дієвими заходами по виявленню дітей, залишених без належного
батьківського догляду є проведення спільних з кримінальною міліцією у справах
дітей та районним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді щомісячних
рейдів “Діти вулиці”, “Неблагополучна сім’я”. Неблагополучні сім’ї, батьки у яких
не приділяють належної уваги вихованню дітям першочергово обстежуються при
проведенні таких рейдів.
У 2017 році проведено 21 планових та в екстремальних випадках
позапланових таких рейдів, під час яких виявлено 10 дітей, 9 з яких розпивали
спиртні напої. Діти та їх батьки попереджені щодо недопущення перебування
неповнолітніх у кафе, барах та ресторанах після 22.00 без супроводу дорослих та
розпиття ними алкогольних напоїв.
У 2017 році до служби у справах дітей не надходило повідомленнь про
госпіталізацію дітей у реанімаційне відділення ОЛІЛ із алкогольною інтоксікацією.
Службою було вжиті всі необхідні заходи щодо дітей та їх батьків в межах
компетенції. Не перебуває дітей на обліку у нарколога з приводу вживання ними
наркотиків та алкоголю.

Службою проводиться облік дітей, що скоїли злочини та перебувають на
обліку в секторі (у складі відділу) Бершадського ВП ГУНП. На обліку служби
перебуває 2 дитини, що скоїли злочини як такі, що опинились у складних життєвих
обставинах у зв’язку із неналежним виконанням батьківських обов’язків батьками. З
метою захисту прав дітей працівники служби приймають участь у всіх судових
засіданнях у яких є потерпілими, звинуваченими чи є свідками неповнолітні діти.
Службою у справах дітей здійснюється постійний контроль, координація
діяльності органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій
усіх форм власності на роботу з кризовими сім’ями, що виховують дітей з метою
уникнення вилучення дітей з біологічної сім’ї. Спільно з виконавчими комітетами
сільських рад проводяться акти обстеження умов проживання дітей в таких сім’ях.
Здійснено 7 перевірок стану виховної роботи з дітьми в навчальних
закладах Під час перевірок службою у справах дітей звертається увага на виконання
заходів та роботу з дітьми, що опинились у СЖО, дотримання захисту законних
інтересів дітей, профілактики алкоголізму, тютюнопаління, наркоманії, негативних
явищ в дитячому середовищі. Під час перевірки право виховної роботи у школах
району, працівниками служби у справах дітей проводились лекції для учнів шкіл на
тему «Алкоголізм та наркоманія, як чинник скоєння правопорушень». До
профілактичної роботи з даного питання у школах району залучаються практичні
психологи, педагоги, представники правоохоронних органів, сімейні лікарі. Біля
шкіл не виявлено торгових точок, які б здійснювали продаж алкогольних та
тютюнових виробів.
Службою у справах дітей введено в дію «гарячу» телефонну лінію про що
повідомлено на офіційному сайті Бершадської райдержадміністрації. Службою у
справах дітей Бершадської державної адміністрації було розповсюджено
інформаційну друковану продукцію щодо профілактики дитячої бездоглядності,
функціонування телефону довіри для дітей, надану Вінницькою обласною ССД, яку
на протязі жовтня 2017 року було розповсюджено у громадах району, а також
інформаційні листівки «Якщо Вам стало відомо про порушення прав дитини – не
мовчіть! Звертайтесь до служби у справах дітей Бершадської районної державної
адміністрації за телефоном: 2-12-58».
Службою у справах дітей у 2017 році було організовано 19 засідань Комісії з
питань захисту прав дитини, яка діє при Бершадській районній державній
адміністрації, на яких було розглянуто 95 питань та прийнято рішення на користь
дітей. По 43 із них, службою підготовлено проекти розпоряджень голови
Бершадської районної держадміністрації, з метою захисту прав та інтересів дітей.
Враховуючи вимоги указів Президента та постанов КабМіну служба
координує діяльність органів місцевого самоврядування та виконавчої влади та
спільно з районним центром соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді проводить
соціальну рекламу серед громадян щодо сімейних форм виховання: усиновлення
громадянами України, влаштування під опіку чи піклування громадян, в прийомні
сім’ї.
Службою створено банк даних потенційних кандидатів в усиновителі. З
кандидатами в усиновителі проводиться робота по підбору бажаних дітей:
знайомство з банком даних, встановлення особистого контакту між ними.
З метою контролю за реалізацією положень Конвенції 182 “Про заборону та
негайні дії щодо ліквідації найгірших форм дитячої праці” та додержанням
законодавства про працю неповнолітніх службою у справах дітей Бершадської
райдержадміністрації проводиться відповідна робота.
На території району працюючих неповнолітніх немає.

Встановлено постійний контроль за дотриманням вимог Закону України
«Про працю неповнолітніх» та Законів України «Про зайнятість населення», «Про
загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття», щодо
використання заброньованих робочих місць.
Вишукуються всі можливі засоби для працевлаштування молоді, вносяться
пропозиції районній службі зайнятості щодо коригування встановленої квоти
робочих місць на підприємствах, установах, організаціях.
На виконання районної програми «Захистимо дитинство на період 2016-2020
рр.» на 2017 рік виділено 199 000 гривень з яких використано 19900 гривень. В
дитячому санаторії «Подільський артек» службою оздоровлено 50 дітей шкільного
віку соціально - вразливих категорій (діти-сироти, діти, позбавлені батьківського
піклування, обдаровані, діти з багатодітних та малозабезпечених дітей, діти, які
знаходяться на диспансерному обліку тощо).
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