РУБІЖАНСЬКА МІСЬКА РАДА
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
(48 сесія)
РІШЕННЯ
«25» квітня 2018 р.

м. Рубіжне

№ 48/7

Про хід виконання у 2017 році міської
програми соціального та правового захисту
дітей «Діти міста» на період 2016 – 2021 р.р.

Заслухавши інформацію начальника служби у справах дітей Нічупієнко О.В.
про хід виконання у 2017 році міської програми соціального та правового захисту дітей
«Діти міста» на період 2016 – 2021 р.р., яку було затверджено рішенням сесії
Рубіжанської міської від 30.11.2016 № 18/4, на підставі рекомендації постійної
депутатської комісії міської ради з соціальних питань від 18 квітня 2018 року,
керуючись ч. 3 ст. 24, ст. 25, п. 3 ч. 4 ст. 42, ч. 1 ст. 59 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» Рубіжанська міська рада

В И Р И Ш И Л А:

1. Інформацію про хід виконання у 2017 році міської міської програми
соціального та правового захисту дітей «Діти міста» на період 2016 – 2021 р.р. взяти до
відома (додається).
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
Рубіжанської міської ради із соціальних питань.

Міський голова

С. Хортів

Додаток
до рішення
Рубіжанської міськой ради
25 квітня 2018 № 48/7
Інформація
про хід виконання у 2017 році міської програми соціального та правового захисту дітей
«Діти міста» на період 2016 – 2021 р.р.
Рішенням сесії Рубіжанської міської від 30.11.2016 № 18/4 затверджена міська програма
соціального та правового захисту дітей «Діти міста» на період 2016 – 2021 р.р.
Основними завданнями Програми є захист прав дітей на здобуття освіти, забезпечення
захисту прав на охорону здоров’я, прав дітей різних категорій, забезпечення участі дітей у
житті суспільства.
Соціальна категорія, на яку розрахована реалізація Програми: діти, у тому числі дітисироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти та сім’ї з дітьми, які опинилися у
складних життєвих обставинах, діти з проявами девіантної поведінки.
В місті Рубіжне проживає 9069 дітей віком від 0 до 18 років, з них:
- 116 дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
- 603 дитини, які мають статус ВПО;
- 803 дитини із 248 багатодітних сім’ях;
- 599 дітей із 288 малозабезпечених сімей;
- 15 дітей, які мають статус осіб, постраждалих від наслідків аварії на Чорнобильській
АЕС;
- 1260 дітей, які мешкають в 756 сім’ях, які опинились у складних життєвих обставинах
(міський банк даних), з загальної кількості на обліку служби у справах дітей перебуває
25 дітей;
- 261 дитина з обмеженням життєдіяльності, з них 189 дітей з інвалідністю;;
- 2 664 дитини, які перебувають на диспансерному обліку.
Протягом 2017 року у місті народилося 326 немовлят.
В загальноосвітніх навчальних закладах міста навчається 4567 дітей.
В дошкільних навчальних закладах виховується 1651 дитина.
Протягом 2017 року оздоровленням та санаторно - курортним лікуванням було охоплено
87 % дітей пільгової категорії. Забезпечено проходження профілактичного медогляду 99,2 %
дітей віком до 18 років .
Проведено 32 профілактичних рейдів, що на 62,5 % більше від кількості запланованих.
Під час рейдів обстежено умови проживання та виховання 816 дітей, які опинились у складних
життєвих обставинах.
Створено дитячий будинок сімейного типу в який влаштовано п’ять дітей, позбавлених
батьківського піклування.
Станом на 01.01.2018 із загальної кількості дітей – сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування 93,1 % дітей виховується в сімейних формах виховання.
За рахунок субвенції з державного бюджету в місті придбано сім соціальних квартир
для дітей – сиріт, дітей , позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа.
Загальний обсяг коштів на проведення заходів програми у 2017 році склав 25 000 грн., а саме :
- проведення профілактичних рейдів та влаштування дітей, які опинились у складних
життєвих обставинах до центрів соціальної реабілітації , медичних установ – 9 тис. грн.
- участь дітей, соціально незахищеної категорії у обласних заходах – 3 тис. грн.
- проведення заходів профілактично напрямку, захисту прав і інтересів дітей різних
категорій до Дня захисту прав дітей, Дня усиновлення, різдвяних та новорічних свят тощо –
13 тис. грн.
Програма виконувалася відповідними структурними підрозділами, згідно передбачених заходів.

1

Звіт про хід виконання програми у 2017 представлено у вигляді таблиці:
№ Заходи
з/п

Виконавці

Результат виконання

Розділ І. Профілактика соціального сирітства та соціально-правовий захист дітей,
які опинились у складних життєвих обставинах
1.1 Забезпечення раннього
служба у
Протягом 2017 року виявлено та поставлено на
виявлення, відвідування сімей з справах дітей, профілактичний облік служби у справах дітей 35
дітьми, які опинились у
УПСЗН,
дітей, які опинились у складних життєвих
складних життєвих обставинах. управління
обставинах, 79 дітей перебували на контролі.
Складання Акту оцінки потреб освіти,
МЦСССДМ проведено корекційно - розвивальну
дитини та її сім'ї, забезпечення управління
роботу з 63 дітьми, цієї категорії, щодо корекції
соціального супроводу родини.охорони
психологічного дисбалансу та поведінки.
здоров’я
Протягом звітного періоду складено 756 Актів
РВП ГУНПУ потреб сімей, які опинилась у складних життєвих
( за згодою)
обставинах, в яких мешкає 1260 дітей, під
соціальним супроводом перебувало 199 сімей в
яких виховується 437 дітей.
1.2 Здійснення соціального
РМЦСССДМ Протягом року спеціалістами РМЦСССДМ було
супроводу сімей з дітьми, в
здійснено соціальний супровід трьох сімей з
яких порушуються права
дітьми, в яких порушувались права дитини, за
дитини за рішенням комісії з
рішенням комісії з питань захисту прав дітей без
питань захисту прав дитини без
укладання договору.
укладання договору.
Інформування служби у
справах дітей про взяття сімей
під соціальний супровід.
1.3 Формування та ведення
РМЦСССДМ Створено міський Банк сімей та осіб, які
міського банку даних сімей з
опинилися у складних життєвих обставинах.
дітьми, які опинилися у
На кінець 2017 року в банку перебувало 756
складних життєвих обставинах.
сімей, які перебувають в складних життєвих
обставинах. В них проживають 1260 дітей віком
до 18 років.
1.4 Поновлення банку даних про служба у
У 2017 році виявлено та поставлено на облік
дітей, які проживають в сім’ях, справах дітей служби у справах дітей, та внесені дані до ЄІАС
які опинились у складних
« Діти» стосовно 25 дітей, у зв’язку з
життєвих обставинах, у зв’язку
невиконанням батьками батьківських обов’язків,
з невиконанням батьками
відносно яких існує загроза для життя та здоров’я
батьківських обов’язків,
або скоєне насильство.
відносно яких існує загроза або
скоєне насильство.
1.5 Забезпечення негайного
служба у
Протягом звітного періоду в центри соціальновлаштування дітей з ознаками справах дітей, психологічної реабілітації дітей не
насилля або жорстокого
РМЦСССДМ влаштовували.
поводження, а також дітей, які
знаходяться поза сімейним
оточенням у центри соціальнопсихологічної реабілітації для
дітей, на час вжиття заходів до
встановлення особи дитини, її
родинних зв'язків тощо.
Розгляд питання про її
повернення на виховання до
батьків або осіб, які їх
замінюють.
1.6 Інформування служби у
управління
УПСЗН було призначено державну допомогу при
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справах дітей, центру
охорони
соціальних служб для сім’ї,
здоров’я,
дітей та молоді щодо вагітних УПСЗН
жінок, сімей, де є діти віком від
народження до 3 років, які
опинилися у складних
життєвих обставинах,
неповнолітніх вагітних жінок,
які мають намір відмови від
новонародженої дитини.

1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

народжені дитини 425 сім’ям, з них МЦСССДМ
проінспектовано 160 сімей. Під час перевірок
виявлено 22 випадки нецільового використання
зазначеної допомоги, про що направлено
пропозиції УПСЗН про припинення виплати
державної допомоги при народжені дитини.
До служби у справах дітей надійшло 3
повідомлення про 2-х дітей, які були залишені в
закладі охорони здоров’я та про одну знайдену
дитину. Малолітнім було своєчасно надано статус
дитини, позбавленої батьківського піклування, та
влаштовано до закладів для дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування на повне
державне забезпечення.
Негайне інформування служби РМЦСССДМ, Протягом 2017 року від МЦСССДМ, учбових
у справах дітей про дітей, що управління
закладів, медичних установ до служби у справах
виховуються в сім’ях, у яких охорони
дітей надійшла інформація стосовно 64 дітей,
існує ризик позбавлення
здоров’я,
які мешкають в 53 сім’ях, в яких існував ризик
батьківських прав або
управління
позбавлення батьківських прав або відібрання
відібрання дитини без
освіти,
дитини у батьків без позбавлення батьківських
позбавлення батьківських прав УПСЗН
прав. Зазначені сім'ї були поставлені на контроль
та дітей, залишених без
служби у справах дітей та охоплені послугами
батьківського піклування.
РМЦСССДМ.
Проведення профілактичних служба у
У 2017 році спеціалістами служби у справах дітей
рейдів з метою виявлення
справах дітей, спільно с представниками МЦСССДМ, ЮП
бездоглядних дітей, схильних РМЦСССД,
сектору превенції РВП ГУНП в Луганській
до вчинення правопорушень, УПСЗН,
області, управління охорони здоров’я проведено
профілактичної роботи з
управління
32 профілактичних рейди. Обстежено 312 сімей, в
батьками, які не виконують
освіти,
яких проживає 816 дітей, де батьки не в повній
свої батьківські обов`язки.
управління
мірі виконують свої батьківські обов’язки.
охорони
здоров’я ,
РВП ГУНПУ
( за згодою)
Порушення питання про
служба у
З двох сімей, які мають статус ВПО , було
вилучення дитини із сім'ї лише справах дітей, вилучено чотири дитини через безпосередню
при безпосередній загрозі її
РМЦСССДМ загрозу їх життю і здоров’ю та влаштовано до
життю і здоров'ю, виключно, як
обласного будинку дитини.
крайню міру захисту дитини і
лише у випадку наявності
безпосередньої загрози
гідності, життю та здоров'ю
дитини у даній сім'ї. Також у
випадку негативного
результату соціального
супроводу.
Здійснення досудової
служба у
Протягом 2017 року службою у справах дітей
підготовки матеріалів про
справах дітей підготовлено та направлено 3 позови до суду про
позбавлення батьків
позбавлення батьківських прав 3 батьків відносно
батьківських прав та відібрання
3 дітей, а також 3 позови про відібрання 3 дітей у
дітей від батьків без
3 батьків без позбавлення їх батьківських прав.
позбавлення їх батьківських
По відношенню до однієї дитини батьки були
прав.
поновлені в батьківських правах та дитина була
повернена на виховання батькам.
Ініціювання притягнення до
служба у
За звітній період до адміністративної
відповідальності батьків та
справах дітей, відповідальності притягнено 51 особа, за
осіб, що їх замінюють, які не навчальні
невиконання батьківських обов’язків,
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1.12

1.13

1.14

1.15

1.16

виконують обов’язків щодо
заклади,
попереджено 181 особу.
виховання дітей, порушують їх РВП ГУНПУ Відносно 7 батьків було винесено рішення про
права.
( за згодою)
притягнення до кримінальної відповідальності
згідно ст. 166 УКУ за злісне ухилення від
виконання батьківських обов’язків.
Забезпечення функціонування РМЦСССД,
Станом на 01.03.2018 р. в м. Рубіжне не створено
патронатних сімей для
УПСЗН,
патронатних сімей. Проведено інформаційну
можливості тимчасового
служба у
акцію серед населення міста та розповсюджено
влаштування дітей віком від 0 справах дітей 340 примірників буклетів «Що таке патронат».
до 18 років, які залишилися без
піклування батьків, та дітей, які
опинилися в складних
життєвих обставинах.
Надання консультативної та
служба у
З зазначених питань протягом 2017 року
практичної допомоги
справах дітей спеціалістами служби у справах дітей було
громадянам при вирішенні
проконсультовано та надано практичну допомогу
ними у судовому порядку
1580 громадянам. На виконання ухвал суду та за
питань: позбавлення
заявами громадян, службою у справах дітей було
батьківських прав, визначення
підготовлено 143 Висновки з вищезазначених
місця проживання дитини,
питань та здійснено 201 виїзд за місцем
участі одного з батьків у
проживання родин з метою обстеження житлововихованні дитини, захисту
побутових умов дітей.
житлових прав дитини тощо
Сприяння наданню соціальної РМЦСССДМ, Протягом звітного періоду 2170 сімей, які
допомоги (продуктами
служба у
опинились у складних життєвих обставинах,
харчування, ліками, одягом,
справах дітей, отримали гуманітарну допомогу продуктами
взуттям, шкільним приладдям) УПСЗН,
харчування, теплими речами, предметами гігієни
дітям, що проживають в сім`ях, благодійні та та побутової хімії, канцелярськими приладами,
які опинилися в складних
громадські
іграшками.
життєвих обставинах.
організації
(за згодою).
Забезпечення відпочинку та
УПСЗН,
У 2017 році забезпечено відпочинком та
оздоровлення дітей, які
управління
оздоровлено 313 дітей, які потребують особливої
потребують особливої
охорони
соціальної уваги у зв’язку з перебуванням у
соціальної уваги у зв’язку з
здоров’я,
складних життєвих обставинах. Діти пільгових
перебуванням у складних
РМЦСССДМ, категорій були оздоровлені в міських таборах
життєвих обставинах .
служба у
відпочинку з денним перебуванням та
справах дітей стаціонарних оздоровчих закладах, а саме: «ДОЗ
«Зоря», ДП «Український дитячий центр
«Молода гвардія», ДП «Міжнародний дитячий
центр «Артек», центрі реабілітації дітей
(с.Сергіївна Одеської області).
На базі РМЦСССДМ влітку функціонував табір
денного перебування «Дружний» для дітей із
сімей СЖО. Табір відвідали 43 дитини, які
потребують особливої соціальної уваги та
підтримки. Під час роботи табору проведено
понад 40 групових заходів. Загалом у 2017 році
санаторно - курортним лікуванням,
оздоровленням та відпочинком було охоплено 87
% дітей пільгової та соціально - незахищеної
категорії.
Проведення для дітей які
служба у
Під час святкування Дня Конституції України,
потребують особливої
справах дітей, Дня Незалежності, Дня Соборності,
соціальної уваги у зв’язку з
РМЦСССДМ, Міжнародного дня захисту дітей, Днів сім’ї,
перебуванням у складних
управління
матері, Міжнародного дня захисту інвалідів, до
життєвих обставинах
освіти,
свят Святого Миколая, Нового року, Різдва
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загальноміських заходів,
відділ
присвячених до міжнародних, культури,
державних та інших свят.
молоді та
спорту.

Розділ ІІ. Соціальний захист дітей-сиріт
та дітей, позбавлених батьківського піклування.
2.1 Забезпечення виявлення та
служба у
обліку дітей, які залишились справах дітей
без батьківського піклування та
своєчасне надання дитині
статусу дитини-сироти або
дитини, позбавленої
батьківського піклування,
виключно за наявності підстав,
передбачених чинним
законодавством України.
2.2 Забезпечення формування та служба у
оформлення належним чином справах дітей
особової справи на кожну
дитину - сироту та дитину,
позбавлену батьківського
піклування. Справу зберігати
протягом п'яти років після
досягнення дитиною
повноліття.
2.3 Забезпечення обліку дітей, які служба у
підлягають усиновленню, та
справах дітей
громадян України, які бажають
усиновити дитину і постійно
проживають на території міста.
Забезпечення нагляду за
умовами проживання і
виховання усиновлених дітей
за місцем проживання
усиновлювачів до досягнення
дітьми вісімнадцяти років,
шляхом проведення
відповідних перевірок.
2.4 Забезпечення ведення Єдиного служба у
електронного банку даних про справах дітей
дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського
піклування, і осіб потенційних
усиновлювачів, опікунів,
піклувальників, прийомних
батьків, батьків - вихователів.

тощо для дітей із сімей, що перебувають у
складних життєвих обставинах, проведено
ігротеки, конкурси, вікторини, тематичні вечори,
відео-презентації та інше. Під час проведення
заходів діти отримали призи, подарунки,
солодощі.
Загальна кількість заходів, присвячених до
міжнародних, державних та інших свят,
проведених спеціалістами центру СССДМ – 29.
В них взяли участь 680 дітей.

Протягом 2017 року на первинний облік служби
у справах дітей було поставлено 19 дітей, з них: 1
дитина усиновлена громадянами України; 12
дітей влаштовано під опіку, піклування; 2 дітей
влаштовані до дитячого будинку сімейного типу;
4 дитини, у зв’язку з відсутністю можливості
влаштувати їх на виховання в сім’ю через вік та
хворобу дитини, були влаштовані до медичних,
навчальних інших закладів на повне державне
забезпечення.
Станом на 01.01.2018 року сформовано особові
справи на 43 дитини – сироти та 73 дитини,
позбавленої батьківського піклування, які
перебувають на первинному обліку служби у
справах дітей.

На обліку служби у справах дітей Рубіжанської
міської ради станом на 01.01.2018 року
перебувало 19 дітей, які підлягають усиновленню
та одна родина кандидатів в усиновлювачі.
Кількість усиновлених дітей, які мешкають на
території м. Рубіжне і за якими здійснюється
нагляд складає 20 дітей, з них: 6 дітей були
усиновлені менше трьох років та 14 дітей, які
були усиновлені більше трьох років. Протягом
2017 року було перевірено 11 усиновлених дітей,
про що складені відповідні звіти. Фактів
порушення прав дитини в сім’ях усиновлювачів
не виявлено.
Вся робота служби у справах дітей щодо обліку
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування побудована і здійснюється в Єдиній
інформаційно-аналітичні системі «Діти», в яку
користувачами, що мають право доступу до
системи, своєчасно вноситься та поновлюється
вся інформація про дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування,
потенційних опікунів, піклувальників, прийомних
батьків, батьків – вихователів, кандидатів в
усиновлювачі, а також опікунів, піклувальників,
прийомних батьків, батьків – вихователів,
усиновлювачів.
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2.5 Забезпечення, у межах
компетенції, тимчасового
влаштування дітей, які
залишились без батьківського
піклування. У разі коли дитина
покинута в пологовому
будинку, іншому закладі
охорони здоров'я, або її
відмовилися забрати батьки чи
інші родичі, підкинута чи
знайдена, забезпечення
своєчасного та якісного
складання відповідного акту.
2.6 Здійснення контролю за
виконанням опікунами,
піклувальниками, прийомними
батьками, батьками –
вихователями своїх обов'язків
щодо забезпечення умов
утримання та виховання,
соціально-правового захисту
дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського
піклування.

служба у
справах дітей ,
управління
охорони
здоров’я ,
РВП ГУНПУ
( за згодою)

Тимчасове влаштування 3 дітей, які у 2017 були
покинуті в пологовому будинку, іншому закладі
охорони здоров'я, яких відмовилися забрати
батьки чи інші родичі, підкинуті чи знайдені, про
що вчасно та якісно були складені відповідні
Акти, було проведено у межах компетенції
службою у справах дітей та уповноваженим
органом Національної поліції.

служба у
справах дітей,
РМЦСССДМ,
навчальні
заклади міста,
управління
охорони
здоров’я

2.7 У разі потреби забезпечити
соціальним супроводом сім’ї
опікунів, піклувальників, в
яких виховуються діти –
сироти та діти, позбавлені
батьківського піклування, про
що інформувати службу у
справах дітей.
2.8 Направлення до служби у
справах дітей інформації про
стан утримання, навчання та
виховання дітей – сиріт та
дітей, позбавлених
батьківського піклування, в
сім’ях опікунів,
піклувальників, прийомних
батьків, в дитячих будинках
сімейного типу.

РМЦСССДМ

Протягом 2017 року службою у справах дітей
разом з МЦСССДМ здійснено 74 соціальних
інспектування прийомних сімей, дитячих
будинків сімейного типу опікунських сімей за
місцем їхнього проживання. У зазначені сім`ї
відбулося два виїзди мобільного
консультативного пункту, під час яких надано 16
індивідуальних консультацій прийомним батькам,
батькам-вихователям, опікунам.
В загальноосвітніх навчальних закладах
навчається 29 дітей-сиріт, 41 – тих, що позбавлені
батьківського піклування; в дошкільних – 1 та 7
відповідно. В межах повноважень систематично
ведеться педагогічне спостереження за
виконанням опікунами, піклувальниками,
прийомними батьками своїх обов'язків щодо
забезпечення умов утримання та виховання,
соціально-правового захисту дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування.
На соціальному супроводі РМЦСССДМ
перебували 6 сімей опікунів, піклувальників, в
яких виховуються 7 дітей, про що була
проінформована служба у справах дітей.

РМЦСССДМ ,
навчальні
заклади міста,
дільничний
лікар - педіатр,
уповноважена
посадова особа
РВП ГУНПУ
( за згодою)

2.9 Складання та затвердження на служба у
комісії з питань захисту прав справах дітей
дитини загальний щорічний
висновок про стан виховання та
утримання дітей – сиріт та

На підставі результатів соціального супроводу
складено 26 інформацій РМЦСССДМ про
ефективність функціонування 4 прийомних сімей
та 3 дитячих будинків сімейного типу у
забезпеченні розвитком та вихованням
прийомних дітей, дітей-вихованців. Інформація
про стан утримання, навчання та виховання дітейсиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, в сім’ях опікунів, піклувальників,
прийомних батьків, в дитячих будинках
сімейного типу направляється до служби у
справах дітей (за потребою).
Станом на 01.01.2018 року на території
м.
Рубіжне мешкає 76 сімей опікунів,
піклувальників, в яких виховується 79 дітей-сиріт
та дітей, позбавлених батьківського піклування,
функціонує 3 дитячих будинки сімейного типу, в
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дітей позбавлених
батьківського піклування, які
виховується в сімейних формах
виховання та мешкають на
території міста Рубіжне.
Забезпечення щорічного
перегляду комісією з питань
захисту прав дитини виконання
індивідуальних планів
соціально-правового захисту
дітей даної категорії.

2.10 Забезпечення розвитку в місті РМЦСССДМ.
наставництва з надання дітям - служба у
сиротам та дітям, позбавленим справах дітей
батьківського піклування, які
неохоплені сімейним
вихованням, та особам з їх
числа, а також дітям які
опинились у складних
життєвих обставинах,
індивідуальної підтримки та
допомоги в підготовці до
самостійного життя.
2.11 Забезпечення передачі даних служба у
щодо дітей – сиріт та дітей,
справах дітей
позбавлених батьківського
піклування, які досягли 18річного віку, до міського
управління освіти, центра
соціальних служб сім’ї, дітей та
молоді для контролю за станом
додержання законодавства
щодо їх соціально-правового
захисту (у віці від 18 до 23
років), надання державних
видів допомоги.
2.12 Забезпечення своєчасного
УПСЗН
нарахування та виплат
державної допомоги сім’ям з
дітьми щодо дітей-сиріт та
дітей, позбавлених
батьківського піклування за
принципом «гроші ходять за
дитиною».
2.13 Забезпечення виплат дітямуправління
сиротам та дітям, позбавленим освіти
батьківського піклування,
грошової допомогу при
досягненні ними 18-річного
віку.
2.14 Передбачати робочі місця для міський центр
працевлаштування дітей-сиріт і зайнятості
дітей, позбавлених
батьківського піклування та

яких виховується 20 дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, 1 особа з
їх числа, та функціонує 4 прийомні сім’ї, в яких
виховується 4 дитини-сироти та дитини,
позбавленої батьківського піклування, 1 особа з їх
числа. На засіданнях комісії з питань захисту прав
дитини були розглянуті щорічні висновки та звіти
про стан утримання, виховання та розвитку дітейсиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, що виховуються в сім’ях опікунів,
піклувальників, прийомних сім’ях та дитячих
будинках сімейного типу, переглянуті
індивідуальні плани соціального-правового
захисту відносно 70 дітей, вказаної категорії.
На даний момент питання розвитку в місті
наставництва розглядається з усіма суб`єктами
соціальної роботи.

Службою у справах дітей до міського управління
освіти та Центру соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді була передана інформація щодо
10 дітей, яким у 2017 році виповнилося 18 років.
Всі 10 осіб отримали від міського управління
освіти одноразову матеріальну допомогу при
досягненні 18-річного віку та отримують
соціальні послуги фахівців Центру соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді.

Протягом 2017 року своєчасно забезпечувалося
нарахування та виплати державної допомоги
дітям-сиротам та дітям, позбавленим
батьківського піклування, за принципом «гроші
ходять за дитиною». Так, 3-м дитячим будинкам
сімейного типу допомога нарахована та
виплачена на суму 1052,20 тис. грн.; 4-м
прийомним сім’ям - на суму 206,39 тис. грн.
Відповідно до ст. 25 Закону України «Про
охорону дитинства» одноразову грошову
допомогу дітям-сиротам та дітям, позбавленим
батьківського піклування після досягнення ними
18-річного віку було надано в 2017 році 10 особам
у розмірі 1810 грн.
Потягом 2017 року діти - сироти та діти,
позбавлені батьківського піклування та особи з їх
числа з питань працевлаштування до міського
центру зайнятості не звертатись.
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2.15

2.16

2.17

2.18

осіб з їх числа, сприяти їх
позачерговому
працевлаштуванню.
Забезпечення дітей-сиріт та
управління
дітей, позбавлених
освіти
батьківського піклування,
безкоштовними обідами в
навчальних закладах.
Забезпечення учнів навчальних навчальні
закладів з числа дітей-сиріт та заклади міста
дітей, позбавлених
батьківського піклування,
єдиними квитками.
Забезпечення оздоровлення та управління
відпочинку дітей дітей-сиріт та охорони
дітей, позбавлених
здоров’я,
батьківського піклування в
УПСЗН,
дитячих оздоровчих таборах, служба у
санаторіях, профілакторіях.
справах дітей,
управління
освіти,
відділ
культури,
молоді та
спорту
Забезпечення проведення
управління
профілактичних медичних
охорони
оглядів дітей-сиріт та дітей,
здоров’я,
позбавлених батьківського
служба у
піклування.
справах дітей

2.19 Залучення на пільгових умовах
дітей-сиріт, дітей, позбавлених
батьківського піклування та
дітей, які залишились без
батьківського піклування, до
занять у гуртках, секціях,
позашкільних навчальних
закладах. Виявлення
обдарованих дітей цієї
категорії та сприяння їх участі
в конкурсах різного рівня.
2.20 Проведення для дітей - сиріт,
дітей, позбавлених
батьківського піклування,
прийомних сімей та дитячих
будинків сімейного типу
загальноміських заходів,
присвячених до міжнародних,
державних та інших свят.

В дошкільних та загальноосвітніх навчальних
закладах навчається та виховується 78 дітейсиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, які 100% забезпечені безкоштовним
гарячим харчуванням.
Станом на 01.01.2018 року забезпечення учнів
навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, єдиними
квитками, складає 85%.
Протягом літнього періоду в таборах відпочинку
з денним перебуванням дітей відпочивали 8
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування. Для дітей цих категорій, управлінням
освіти було організовано дворазове гаряче
харчування за кошти місцевого бюджету.
Благодійним фондом «Кришталеве джерело» було
придбано путівки в ДП ЗОВ «Зоря» для 4 дітейсиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування. В дитячих оздоровчих таборах
оздоровлено 64 дитини – сироти та дитини,
позбавленої батьківського піклування.
Протягом 2017 року всі 116 дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, які
перебувають на первинному обліку служби у
справах дітей Рубіжанської міської ради,
пройшли двічі на рік медичне обстеження
вузькими спеціалістами. Семеро дітей, які
влаштовані під опіку/піклування є інвалідами та
отримують додаткові медичні послуги.

управління
освіти,
відділ
культури,
молоді та
спорту,
служба у
справах дітей

Управлінням освіти, колективами навчальних
закладів першочергова увага приділяється
залученню дітей пільгових категорій до участі в
гуртках та секціях ЗНЗ та ПНЗ, в т. ч. дітей-сиріт,
дітей, позбавлених батьківського піклування. В
2017 році гуртки та секції ЗНЗ та ПНЗ відвідували
25 учнів цієї категорії. Всі гуртки в
загальноосвітніх та позашкільних навчальних
закладах управління освіти є безкоштовними для
дітей.

служба у
справах дітей,
РМЦСССДМ,
відділ
культури,
молоді та
спорту,
управління
освіти

Спеціалістами РМЦСССДМ проведено 25
заходів, з них: 4 екскурсії, 12 ігротек, 2
відеолекції, 3 групових бесіди, 4 групові
консультації. В них взяли участь 43 дітей- сиріт
та дітей , позбавлених батьківського піклування.
112 дітей, даної категорії, прийняли участь у
обласних та міських заходах до Дня захисту
дітей, Святого Миколая та новорічних свят,
отримали подарунки від БФ « Кришталеве
джерело», обласної служби у справах дітей,
місцевого картонно-тарного комбінату,
Луганської обласної державної адміністрації.
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Розділ ІІІ. Реалізація права кожної дитини на виховання в сім’ї
3.1 Забезпечення першочергового служба у
На первинному обліку дітей-сиріт та дітей,
влаштування дітей - сиріт та
справах дітей позбавлених батьківського піклування станом на
дітей, позбавлених
01.01.2018 року перебувало 116 дітей-сиріт та
батьківського піклування, в
дітей, позбавлених батьківського піклування, з
сімейні форми виховання.
них 108 охоплені сімейними формами виховання
що складає 93,1 %.
3.2 Проведення роботи щодо
служба у
З питань створення прийомної сім’ї та дитячого
підготовки кандитатів в
справах дітей , будинку сімейного типу до служби у справах
опікуни, усиновителі, прийомні РМЦСССДМ дітей та РМЦСССДМ звернулось - 4 особи. На
батьки, батьки вихователі.
обліку центру перебували 2 кандидати в батьки вихователі, які пройшли навчання та отримали
рекомендації ЛОЦСССДМ про можливість
створення дитячого будинку сімейного типу. На
обліку служби у справах дітей у 2017 році
перебувало 15 кандидатів в опікуни,
піклувальники, 1 родина усиновлювачів.
3.3 Сприяння активізації
служба у
З метою інформування населення про сімейні
національного усиновлення,
справах дітей, форми виховання дітей- сиріт та дітей,
розвитку в місті сімейних
РМЦСССДМ позбавлених батьківського піклування проведено
форм виховання шляхом
2 інформаційно-просвітницькі акції, 10 групових
створення прийомних сімей,
бесід, під час яких розповсюджено 460
дитячих будинків сімейного
примірників соціальної реклами. У 2017 році
типу. Створення належних
створено ще один дитячий будинок сімейного
умов для їх функціонування у
типу, до якого влаштовано 5 дітей, позбавлених
відповідності до законодавства
батьківського піклування. До функціонуючих
України
прийомних сімей, дитячих будинків сімейного
типу влаштовано 3 дитини. Загалом в місті
функціонує 3 ДБСТ та 4 ПС, в яких виховується
26 дітей. Зазначені сім’ї перебувають на
соціальному супроводі МЦСССДМ.
3.4 Організація та здійснення
РМЦСССДМ На соціальному супроводі у РМЦСССДМ
соціального супроводу сімей,
перебувала 2 родини, у яких за рішенням суду 5
де рішенням суду діти відібрані
дітей відібрані у батьків без позбавлення
у батьків без позбавлення
батьківських прав.
батьківських прав.
3.5 Взаємодопомога та обмін
служба у
У 2017 році на базі РМЦСССДМ організовано 3-х
досвідом між представниками справах дітей, денне навчання для прийомних батьків/батьківрізних сімейних форм
РМЦСССДМ вихователів з
м. Рубіжне, м.
виховання дітей-сиріт та дітей,
Лисичанськ, Кремінського р-ну з метою
позбавлених батьківського
підвищення їхнього виховного потенціалу та
піклування.
обміну досвідом функціонування прийомних
сімей та дитячих будинків сімейного типу. В
заході взяли участь 40 осіб. Також було
організовано три засідання групи
взаємопідтримки та 4 групових консультації до
яких залучено 24 прийомних батьків, батьків –
вихователів, опікунів, піклувальників.
Розділ ІV. Додаткове матеріальне забезпечення щодо поліпшення житлово – побутових умов та
розвитку дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються в прийомних
сім’ях та дитячих будинках сімейного типу.
4.1 Сприяння наданню пільг з
УПСЗН,
Пільги надаються за умови, якщо
оплати житлово-комунальних служба у
середньомісячний сукупний дохід сім’ї
послуг дитячим будинкам
справах дітей пільговика в розрахунку на одну особу за
сімейного типу та прийомним
попередні шість місяців не перевищує величину
сім’ям згідно законодавства
доходу, який дає право на податкову соціальну
України.
пільгу. Доходи членів прийомних сімей та
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4.2 Сприяння придбанню
побутової та комп’ютерної
техніки, м’якого та
спортивного інвентарю для
прийомних сімей та дитячих
будинків сімейного типу.

виконавчий
комітет
Рубіжанської
міської ради,
служба у
справах дітей,
громадські та
благодійні
організації
( за згодою)
4.3 Залучення до вирішення питаньслужба у
щодо поліпшення житлово – справах дітей,
побутових умов та розвитку
РМЦСССДМ
дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського
піклування, громадські та
благодійні організації, фонди
тощо.
Розділ V. Захист житлових та майнових прав дітей.
5.1 Забезпечення ведення обліку служба у
нерухомого майна дітей - сиріт справах дітей ,
та дітей, позбавлених
УЖКГ
батьківського піклування, його
збереження, встановлення
опіки над майном. Введення
реєстру житла, здійснення його
інвентаризації.
5.2 Надання дозволу на вчинення служба у
правочинів щодо нерухомого справах дітей
майна дитини після перевірки,
що проводиться протягом
одного місяця, і лише в разі
гарантування збереження права
дитини на житло.
5.3

Виявлення фактів незаконного служба у
відчуження житла, що
справах дітей
належить дітям, в межах
повноважень сприяти
поновленню їх прав на житло.
5.4 Здійснення контролю за
служба у
своєчасним набуттям дітьми – справах дітей
сиротами та дітьми,
позбавленими батьківського
піклування, права спадщини на
житло за законом та заповітом.
Надання практичної допомоги
у переоформленні житла на
дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського
піклування.

будинків сімейного типу у м. Рубіжне у 2017 році
перевищують зазначену величину доходу, тому і
не мають право на соціальну пільгу.
У 2017 році придбань побутової та комп’ютерної
техніки, м’якого та спортивного інвентарю
здійснено не було.

В грудні 2017 року між ЛОВ МБО БФ «СОС
Дитяче містечко» та ДБСТ Бакшеєвих,
прийомною родиною та однією опікунської
сім’єю, де виховується дитина – інвалід, було
підписано договір про надання послуг із
соціального супроводження.

В службі у справах дітей ведеться Реєстр житла та
майна дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування відповідно до якого: 72
дітей мають право користування житлом, 24
дитини є власниками житла, 4 дитини виступають
спадкоємцями житла, 16 дітей – житла, майна не
мають.
У 2017 році 42 особам надано дозвіл на укладання
правочину стосовно нерухомого майна, в якому
прав користування або право власності мають
діти віком до 18 років.

Протягом 2017 року фактів незаконного
відсудження житла , що належить дітям на праві
власності або користування, не виявлено.

Служба у справах дітей постійно здійснює
контроль за своєчасним набуттям дітьми –
сиротами та дітьми, позбавленими батьківського
піклування, права спадщини на житло за законом
та заповітом, надає практичну допомогу у
переоформленні житла на дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування,
співпрацює з державними нотаріусами. Станом на
01.01.2018 року на обліку служби у справах дітей
Рубіжанської міської ради перебуває 4 дітей-сиріт
та дітей, позбавлених батьківського піклування,
які є спадкоємцями житла, що залишилось після
батьків, право спадкування на яке перебуває в
процесі реалізації.
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5.5 Забезпечення взяття дітей служба у
На обліку служби у справах дітей Рубіжанської
сиріт та дітей, позбавлених
справах дітей, міської ради станом на 01.01.2018 року, 2 дитини
батьківського піклування, при УЖКГ
перебуває на квартирному обліку та вирішується
досягненні ними 16 років на
питання щодо постановки на такий облік ще 4
пільговий квартирний облік.
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування.
5.6 Здійснення аналізу потреб в
УЖКГ,
Складено банк даних на 13 дітей – сиріт, дітей,
наданні житла особам з числа РМЦСССДМ, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх
дітей - сиріт та дітей,
числа, які повернулись у місто та потребують
позбавлених батьківського
поліпшення житлових умов.
піклування, після їх
повернення з інтернатних
установ та учбових закладів,
від піклувальників, з
прийомних сімей та дитячих
будинків сімейного типу.
5.7 Здійснення моніторингу житла, УЖКГ
Питання про створення банку вторинного житла,
яке пустує або виставлене на
з метою забезпечення житлом дітей-сиріт та
продаж. Створення банку
дітей, позбавлених батьківського піклування,
вторинного житла, з метою
осіб з їх числа, буде розглянуто у 2018 році на
забезпечення житлом дітейгромадській комісії з житлових питань.
сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, осіб
з їх числа, які не мають житла
або втратили його з незалежних
від них причин.
5.8 Забезпечення дітей - сиріт та виконавчий
Станом на 01.01.2018 року на квартирному обліку
дітей, позбавлених
комітет
осіб , які потребують поліпшення житлових умов,
батьківського піклування, після Рубіжанської перебуває 2 дитини, позбавлено батьківського
досягнення 18 років житловими міської ради, піклування та 15 осіб, з їх числа, з них 7 осіб
приміщеннями для
УЖКГ
отримали соціальне житло.
тимчасового та постійного
проживання.
5.9 Придбання житла для дітейвиконавчий
За рахунок субвенції з державного бюджету
сиріт та дітей, позбавлених
комітет
місцевим бюджетам у 2017 році було придбано
батьківського піклування, та, за Рубіжанської соціальне житло ( у кількості 7 квартир) для
потреби, проведення ремонту міської ради, дітей – сиріт, дітей , позбавлених батьківського
наявного житла дітей-сиріт та УЖКГ
піклування та осіб з їх числа, які потребують
дітей, позбавлених
поліпшення житлових умов.
батьківського піклування та
осіб з їх числа
Розділ VI. Попередження негативних явищ у підлітковому середовищі, зниження рівня
криміналізації серед дітей, профілактичні заходи з дітьми, які опинилися у складних життєвих
обставинах
6.1 Забезпечення системи
служба у
Постійно здійснювалося взаємо- інформування
взаємоінформування між усіма справах дітей, між службою у справах дітей, ЮП сектору
зацікавленими організаціями РМ ЦСССДМ, превенції РВП ГУНП в Луганській області,
про дітей, які не навчаються, УПСЗН,
управлінням освіти, управлінням охорони
скоїли
управління
здоров’я, МЦСССДМ, УПСЗН Рубіжанської
злочини,правопорушення,
освіти
міської ради щодо випадків наркотичного або
вживали алкогольні напої,
управління
алкогольного сп’яніння неповнолітніх, стосовно
бродяжили, жебракували,
охорони
дітей права та інтереси яких були порушені.
тривалий час не відвідували
здоров’я
Протягом звітного періоду до служби у справах
навчальний заклад та
РВП ГУНПУ дітей надійшло 46 таких повідомлень.
виховуються в сім’ях, де
( за згодою)
батьки ухиляються від
виконання своїх обов’язків.
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6.2 З метою запобігання
служба у
негативним проявам у
справах дітей,
підлітковому середовищі, в
РМЦСССДМ,
тому числі пияцтва, наркоманії, УПСЗН,
дитячої бездоглядності і
управління
безпритульності, забезпечення освіти
виявлення дітей, які
управління
жебракують, бродяжать,
охорони
вчиняють злочини або стали здоров’я
жертвами злочинної діяльності РВП ГУНПУ
дорослих, проведення спільних ( за згодою)
оперативно-профілактичних
операцій, цільових рейдів.
6.3 Проведення профілактичної, служба у
правової та консультативної
справах дітей,
роботи з сім’ями, які
РМ ЦСССДМ,
опинились у складних
управління
життєвих обставинах.
освіти,
Термінове вирішення питання РВП ГУНПУ
про притягнення батьків, які
( за згодою)
ухиляються від виховання
своїх дітей, до
відповідальності.

Протягом 2017 року спеціалістами служби у
справах дітей спільно с представниками
МЦСССДМ, ЮП сектору превенції РВП ГУНП в
Луганській області, управління охорони здоров’я,
УПСЗН Рубіжанської міської, проведено 32
профілактичних рейди. Обстежено 312 сімей, в
якій проживає 816 дітей, де батьки не повною
мірою виконують свої батьківські обов’язки.

В рамках діяльності спеціалізованих формувань
РМЦСССДМ «Служба соціальної підтримки
сімей» та «Мобільний консультаційний пункт
соціальної роботи» з сім’ями, які опинились у
складних життєвих обставинах, організовано
індивідуальну та групову профілактичну,
правову, соціально-педагогічну і психологічну
роботу. Зокрема, під час відвідування сімей за
місцем їхнього проживання здійснюється оцінка
потреб дітей і сім’ї, проводяться консультації.
Спеціалісти РМЦСССДМ залучають батьків із
сімей СЖО до проведення групових заходів
(лекційно-тренінгові заняття, відео-уроки,
семінари, діалоговий майданчик, презентації
тощо). Відбулося 17 заходів, в яких взяли участь
286 батьків із сімей СЖО. Надано 640
індивідуальних консультацій.
В закладах загальної середньої освіти
здійснюється психолого-педагогічний супровід
дітей та сімей, що опинились в складних
життєвих обставинах. Представники адміністрації
навчальних закладів, практичними психологами
та класними керівниками здійснюється
обстеження житлово-побутових умов учнів із
соціально-незахищених категорій, складаються
відповідні акти, проводиться профілактична
робота, в межах повноважень надається
відповідна психолого-педагогічна та соціальна
допомога.
У 2017 році за ініціативи навчальних закладів до
адміністративної відповідальності за невиконання
батьківських обовʼязків до адміністративної
відповідальності притягнено 7 осіб; направлено
до ССД відповідних клопотань – 4, до сектору
превенції ВП ГУНП в Луганській області – 13.
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6.4 Проведення рейду «Урок» з
служба у
метою виявлення дітей, які не справах дітей,
охоплені навчанням.
управління
Проведення заходів з
освіти,
повернення до навчальних
РМЦСССДМ,
закладів дітей, що не
РВП ГУНПУ
приступили до занять,
( за згодою)
усунення причин та умов, через
які діти не охоплені навчанням.

6.5 Проведення моніторингу
РВП ГУНПУ
дитячих злочинів,
(за згодою),
правопорушень, вчинених
служба у
дітьми, та обліку
справах дітей
неповнолітніх, схильних до
протиправної поведінки та до
вживання психотропних
речовин.
6.6 Розгляд на комісії з питань
РВП ГУНПУ
захисту прав дитини аналізу
(за згодою),
профілактики соціального
служба у
сирітства, стану
справах дітей
правопорушень серед
неповнолітніх, причин та умов,
що їм сприяють.
6.7 Ведення закладами освіти
управління
внутрішньо шкільного обліку освіти
дітей, які потребують посиленої
уваги з боку соціального
педагога, психолога
навчального закладу та
інформування про це службу
справах дітей, центр
соціальних служб для сім'ї,
дітей та молоді.

У грудні та вересні 2017 року в місті проводився
Всеукраїнський рейд «Урок». За його
результатами щомісяця службою у справах дітей,
сектором ювенальної превенції Рубіжанського ВП
ГУНП та управлінням освіти проводився аналіз
стосовно учнів, які тривалий час не відвідували
навчальні заклади без поважних причин. За
звітній період виявлено 7 таких дітей. (3 учнів
шкіл; 4 учнів профліцеєв)
З дітьми та їх батьками службою у справах дітей
спільно з МЦСССДМ постійно проводилась
профілактична робота, і як результат - всі діти
повернені до навчання.
У 2017 році неповнолітніми було скоєно 16
злочинів в яких прийняло участь 19
неповнолітніх осіб. З усіма батьками та
неповнолітніми була проведена профілактична
робота щодо недопущення скоєння
неповнолітніми повторного правопорушення.

На комісії з питань захисту прав дитини з питань
профілактики соціального сирітства, стану
правопорушень серед неповнолітніх, причин та
умов, що їм сприяють, протягом 2017 року було
розглянуто 72 питання.

В закладах освіти міста обовʼязковим є наявність
соціальних паспортів, аналітичні довідки та плани
індивідуальної роботи з дітьми та сімʼями, які
потребують додаткової педагогічної уваги та
контролю.
В кожному навчальному закладі створено банк
даних на учнів, які потребують додаткової
педагогічної уваги, а також сімей, що опинились
в складних життєвих обставинах, здійснюється
психолого-педагогічний супровід дітей та сімей
цих категорій. Членами адміністрацій навчальних
закладів, практичними психологами, соціальними
педагогами та класними керівниками
проводиться обстеження житлово-побутових
умов учнів з соціально-незахищених категорій,
складаються відповідні акти, ведеться
профілактична робота, в межах повноважень
надається відповідна психолого-педагогічна та
соціальна допомога.
В 2017 році в навчальних закладах на
внутрішньошкільному обліку знаходилось 28
дітей девіантної поведінки; 34 сімʼї, які
потребують додаткової педагогічної уваги, в яких
виховується 76 дітей.
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6.8 Організація роботи
управління
навчальними закладами по
освіти
залученню дітей девіантної
поведінки, дітей груп
педагогічного ризику, дітей з
сімей, які перебувають у
складних життєвих обставинах
до занять в гуртках та
спортивних секціях, до участі в
позакласних та позашкільних
виховних заходах.

6.9 Здійснення перевірки
РВП ГУНПУ
розважальних та інших місць ( за згодою),
масового відпочинку
служба у
неповнолітніх і молоді з метою справах дітей
недопущення продажу
неповнолітнім алкогольних
напоїв та тютюнових виробів,
обмеження перебування дітей
віком до 16 років у нічний час
без супроводу батьків/опікунів,
із залученням служб, відділів та
громадських організацій, які
працюють в інтересах дітей.
6.10 Проведення роботи в
управління
навчальних закладах міста з
освіти,
учнями, студентами, їх
служба у
батьками (особами, що їх
справах дітей
замінюють) з метою
РВП ГУНПУ
профілактики та попередження ( за згодою)
безконтрольного перебування
дітей на вулицях міста в
вечірній та нічний час без
супроводу дорослих.
6.11 Здійснення заходів соціально – РМЦСССДМ
побутового патронажу щодо
неповнолітніх, які були
засуджені і звільнилися з
установ виконання покарань,
засуджених без позбавлення
волі на певний строк.

На початку кожного навчального року управління
освіти, міський методичний кабінет проводять
педагогічну кампанію по залученню дітей до
занять у гуртках, секціях у ЗНЗ та ПНЗ. У
загальноосвітніх навчальних закладах міста
протягом 2017 року працювали гуртки
предметного, спортивного та творчого
спрямування, в яких займались учні 1-11 класів,
що складало 25 % від загальної кількості
школярів. У позашкільних навчальних закладах
працювали 92 гуртки, у яких гуртковою роботою
було охоплено 40 % від загальної кількості учнів.
Таким чином, загальний відсоток зайнятості учнів
позаурочною діяльністю складав більш ніж 65 %
від загальної кількості учнів. Позашкільною
освітою було охоплено 66 дітей з категорій
вихованців, що потребують особливої
педагогічної уваги, що складає 4,5 % від
загальної кількості дітей шкільного віку.
У 2017 році Рубіжанським ВП ГПНП в
Луганській області було проведено 12 рейдів під
час яких виявлено та складено п’ять
адміністративних протоколів: 2 – відносно
дорослих осіб, які довели неповнолітніх дітей до
стану алкогольного сп’яніння; 3 - за продаж
неповнолітнім особам тютюнових та алкогольних
виробів.

З метою профілактики поширення проявів
вживання неповнолітніми спиртних напоїв,
тютюнопаління, продажу підліткам алкогольних
напоїв та втягнення їх у пияцтво та з метою
профілактики бездоглядності, безпритульності,
правопорушень, злочинності та інших негативних
явищ серед неповнолітніх, а також потенційної
можливості вчинення проти них протиправних
дій, РВП ГУНПУ було проведено 12 цільових
рейдів. Неповнолітніх віком до 16 років, без
супровіду батьків в нічний час не виявлено.
РМЦСССДМ здійснює соціальний супровід та
соціальний патронаж дітей, які мають проблеми із
Законом, шляхом відвідування сім’ї за місцем
проживання, оцінки потреб дитини, корекції її
поведінки та самооцінки, навчання вирішенню
проблем, моделювання життєвих ситуацій тощо.
Під час здійснення патронажу та супроводу
використовуються різні форми соціальної роботи:
консультування, рекомендації, надання
інформації, залучення до групових
профілактичних заходів. Так, протягом звітного
періоду було здійснено соціальний патронаж 6
дітей, які мають проблеми із Законом. На
соціальному супроводі в РМЦСССДМ
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6.12 Участь у судових засіданнях по служба у
розгляду справ з метою захисту справах дітей
законних прав и інтересів
дітей.
6.13 Організація та проведення
служба у
міського конкурсу проектів та справах дітей,
ініціатив, спрямованих на
управління
профілактику правопорушень, освіти,
пропаганди здорового способу відділ
життя та набуття знань про
культури,
соціально-небезпечні хвороби. молоді та
спорту.

6.14 Забезпечення проведення
інформаційно-профілактичних
заходів, спрямованих на
підготовку молоді до
самостійного життя,
формування відповідального
батьківства, створення
позитивної моделі сім’ї,
профілактику жорстокого
поводження в родинах тощо.

навчальні
заклади,
РМЦСССДМ,
служба у
справах дітей
РВП ГУНПУ
( за згодою)

перебувало 15 сімей, в яких виховуються діти,
що мають проблеми з Законом.
Протягом 2017 року спеціалісти служби у справах
дітей прийняли участь у 273 судових засіданнях з
метою захисту законних прав і інтересів дітей.
У 2017 році в межах щорічної акції «16 днів
проти насильства» проведено міські конкурси:
малюнків «Веселкова країна - дитинство» (для
дітей 5-11 років); фото «Моя щаслива родина»
(для дітей 12-14 років); буклетів з питань протидії
насильству, пропаганди здорового способу життя,
торгівлі людьми (для 7-11 класів); відеороликів у
форматі соціальної реклами (за ініціативи
управління освіти).
Всього проведено 224 заходи для 4099 учасників.
Для студентської та учнівської молоді, членів
сімей з дітьми проводяться інформаційнопрофілактичні заходи, спрямовані на підготовку
молоді до самостійного життя, формування
відповідального батьківства, створення
позитивної моделі сім’ї, профілактику
жорстокого поводження в родинах тощо. Серед
них: групові консультації «Права та обов’язки
батьків», «Як вирішувати конфлікти в сім’ї»,
лекційно-тренінгові заняття «Психологічні
дисбаланси. Вчимося долати проблеми», «Батьки
і діти – виховання любов’ю», відеолекції
«Виховання дітей без жорстокості та насильства»,
«Любов чи тиранія?» тощо.
В ході проведення заходів розповсюджено
інформаційно-просвітницьку продукцію,
зокрема, буклети «Майбутнім мамам (виховання з
моменту зачаття)», «Як створити міцну сім’ю»,
«Рекомендації батькам: як виховувати дітей без
насильства», пам’ятку «Для закоханих: плануй
своє життя».
Кількість проведених групових заходів - 10. В них
– 218 учасників. Надано 67 індивідуальних
консультацій стосовно прав та обов’язків
подружжя, формування відносин в родині,
планування сімейного бюджету тощо.
Кількість розповсюдженої інформаційнопросвітницької продукції – 586 примірників.
Для учнів навчальних закладів міста проводились
тематичні зустрічі, виховні години за темами «На
порозі дорослого життя», «Моя майбутня сімʼя»,
«Світ сімейних захоплень»; конкурси малюнків
«Щаслива сімʼя», написання творів «Сімейні
історії», анкетування «Цінності молодого
покоління», «Батьки і діти», заняття з елементами
тренінгу.
Всього проведено 256 заходів для 4099 учасників
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6.15 Сприяння залученню
служба у
представників молодіжних
справах дітей,
громадських організацій до
РМЦСССДМ,
проведення заходів щодо
відділ
профілактики негативних явищ культури,
в дитячому та молодіжному
молоді та
середовищі, з питань
спорту
попередження насильства в
сім’ї.

До проведення заходів з профілактики негативних
явищ в дитячому і молодіжному середовищі, з
питань попередження насильства в сім’ї було
залучено представників молодіжних громадських
організацій: «Молодіжна платформа
«Громадський дім»», «Центр розвитку дітей та
молоді», «Луганська обласна організація людей,
які живуть з ВІЛ (ЛЖВ)».
Кількість заходів із залученням представників
молодіжних громадських організацій – 6 (198
учасників).
6.16 Організація та проведення в
навчальні
У жовтні, грудні та березні 2017 року у
навчальних закладах міста
заклади міста дошкільних і загальноосвітніх навчальних
тижнів правових знань,
закладах міста проводились обласні та
засідань клубів правових знань,
Всеукраїнські тижні правових знань. У межах
рад з питань профілактики
тижнів відбувались різноманітні заходи: бесіди,
правопорушень.
виховні години, часи спілкування, інтерактивні
ігри, вікторини, диспути, правові турніри, брейнринги тощо, батьківські збори за правовою
тематикою, зустрічі зі співробітниками
правоохоронних органів, індивідуальні
консультації педагогів з учнями та їх батьками. З
метою формування правосвідомої поведінки
майбутніх громадян у навчальних закладах міста
протягом 2017 року проводились: педагогічні
ради, засідання методичних обʼєднань класних
керівників за правовою тематикою; семінарські
заняття з вчителями правознавства (спільно з
працівниками правоохоронних органів);
батьківські конференції та збори за правовою
тематикою.
Розділ VII. Нормативно-правове та організаційне забезпечення Програми
7.1 Забезпечення діяльності комісії служба у
При виконавчому комітеті Рубіжанської міської
з питань захисту прав дитини справах дітей ради працює Комісія з питань захисту прав
дитини, засідання якої відбуваються щомісяця.
Протягом 2017 року на комісії було розглянуто 72
питання.
7.2 Участь у проведенні рад з
навчальні
У разі виникнення потреби для участі у
профілактики правопорушень в заклади,
проведенні рад з профілактики правопорушень в
навчальних закладах міста
служба у
навчальних закладах міста запрошуються
представників служби у
справах дітей, представники служби у справах дітей, сектору
справах дітей, Рубіжанського РВП ГУНПУ превенції ВП ГУНП. У 2017 році спеціалістами
відділу поліції.
( за згодою)
служби у справах дітей та РВП ГУНПУ прийнято
участь у 9 таких засіданнях.
7.3 Проведення перевірок стану
служба у
Протягом 2017 року перевірено стан виховної
виховної роботи з дітьми у
справах дітей роботи з дітьми у 4 закладах.
навчальних закладах.
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7.4 Проведення нарад, семінарів,
засідань методичних об’єднань
педагогічних працівників
навчальних закладів з питань
захисту прав дітей,
профілактики правопорушень
серед дітей.

7.5 Проведення в навчальних
закладах міста циклу
практичних лекторіїв для
батьків на тему пропаганди
здорового способу життя,
формуванню відповідального
батьківства, попередження
негативних проявів у
підлітковому середовищі.

7.6 Удосконалення системи
щомісячного інформування
Рубіжанським відділом поліції
щодо неповнолітніх дітей, які
перебувають на обліку (в тому
числі звільнених з спеціальних
виховних установ) служби у
справах дітей, РМЦСССДМ.

управління
освіти,
навчальні
заклади,
служба у
справах дітей

З метою формування правосвідомої поведінки
майбутніх громадян, обміну досвідом щодо
методики проведення заходів з питань захисту
прав дітей, профілактики правопорушень серед
неповнолітніх у навчальних закладах міста
протягом 2017 року проводились: педагогічні
ради, засідання методичних обʼєднань класних
керівників за правовою тематикою; семінарські
заняття з вчителями правознавства (спільно з
працівниками правоохоронних органів);
батьківські конференції та збори за правовою
тематикою.
управління
З зазначеної тематики в навчальних закладах
освіти,
міста для батьків учнів проведено 7 заходів, в
навчальні
яких взяли участь 223 особи. Серед них:
заклади,
відеолекції «Здоровий спосіб життя – це гасло чи
РМЦСССДМ, потреба?», «Проблеми буллінгу та моббінгу в
служба у
навчальних закладах», групові консультації
справах дітей «Ознаки вживання дітьми психоактивних
речовин», тощо.
Проводились батьківські збори, конференції з
запрошенням спеціалістів міського ЦСССДМ, за
участю практичних психологів: «Формування
навичок здорового способу життя у дітей і
підлітків: взаємодія сімʼї і школи», «Дитина –
унікальна особистість», «Виховання в сім’ї»,
«Гендерна соціалізація як основний фактор
формування гендерних уявлень особистості»,
«Проблеми подолання насильства в сім’ї в
сучасному суспільстві» та ін.
Всього проведено 64 заходи для 925 учасників.
РВП ГУНПУ Сектор ювенальної превенції Рубіжанського
( за згодою)
відділу поліції інформує службу у справах дітей
та РМЦСССДМ про неповнолітніх, яких
служба у
поставлено чи знято з профілактичного обліку. В
справах дітей, свою чергу, РМЦСССДМ повідомляє поліцію про
РМЦСССДМ. соціальну роботу з дітьми, які мають проблеми із
Законом.
У 2017 році з поліції та РМЦСССДМ до служи у
справах дітей надійшло 26 повідомлень.

Розділ VІІІ. Інформаційне та ресурсне забезпечення виконання
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8.1 Забезпечення розробки та
навчальні
поширення соціальної реклами заклади,
з питань розвитку сімейних
управління
форм виховання, гуманного
охорони
ставлення до соціальноздоров’я,
вразливих категорій населення, РМЦСССДМ,
профілактики негативних явищ служба у
у дитячому та молодіжному
справах дітей,
середовищі, популяризації
відділ
здорового способу життя в
культури.
навчальних закладах, закладах молоді та
охорони здоров'я, фізичної
спорту.
культури і спорту, місцях
масового відпочинку молоді.

8.2 Виготовлення та
розповсюдження
інформаційних пам’яток,
листівок, методичних
посібників з питань захисту
прав дітей, попередження
насильства в сім’ї тощо.

навчальні
заклади,
РМЦСССДМ,
служба у
справах дітей

Спеціалістами РМЦСССДМ спільно з
представниками мобільної бригади соціальнопсихологічної допомоги ФН ООН організовано та
проведено 4 просвітницьких акції в мікрорайонах
міста, під час яких розповсюджено 14 видів
соціально-рекламної продукції у кількості 2500
прим.
В межах тижнів правових знань та акції «16 днів
проти насильства» були проведені учнівські
конкурси буклетів за тематикою: права дитини,
протидія насильству, торгівлі людьми (для 7-11
класів);
відеороликів у форматі соціальної реклами.
Виготовлені учнями буклети були розповсюджені
серед батьків на батьківських зборах.
Виготовлено 256 буклетів, створено 12
відеороліків, 10 презентацій.
РМЦСССДМ , В 2017 році у ЗМІ було опубліковано 57
служба у
просвітницько-інформаційних статей
справах дітей

8.3 Надання в міські засоби
масової інформації
консультативних та
просвітницьких матеріалів з
питань захисту прав дитини.
8.4 Забезпечення служби у справах виконавчий
дітей оргтехнікою з сервісним комітет
та програмним забезпеченням, Рубіжанської
цифровим фотоапаратом.
міської ради,
служба у
справах дітей

Начальник служби у справах дітей
Секретар міської ради

У 2017 році спеціалістами РМЦСССДМ
виготовлено та розповсюджено соціальну
рекламну продукцію, а також отримано від ФН
ООН, ОБСЄ, ЮНІСЄФ:
з питань розвитку сімейних форм
виховання - 6 видів у кількості 460 прим.
гуманного ставлення до соціальновразливих категорій населення, соціальної
підтримки дітей СЖО – 5 видів (2000 прим.)
формування засад здорового способу
життя - 6
видів у кількісті 1200 прим.
протидія ВІЛ/СНІДУ - 6 видів (1000
прим.)
залучення дітей до творчої
самореалізації та організації їх дозвілля - 4 види
у кількості 1450 прим.

У 2017 році придбань не було.

О.В. Нічупієнко
В.І Соловйов

18

