ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ ОБЛАСНОЇ Д ЕРЖ А ВН О Ї АДМ ІНІСТРАЦІЇ
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Про основні пріоритети
забезпечення прав дітей у соціальній
сфері у Херсонській області
На виконання вимог Сімейного кодексу України, Законів України «Про
охорону дитинства» та «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо посилення соціального захисту дітей та підтримки сімей з
дітьми», Указу Президента України від 25 серпня 2015 року № 501/2015 «Про
затвердження Національної стратегії у сфері прав людини» в області
здійснюється розробка та реалізація заходів, спрямованих на поліпшення
становищ а дітей, їх фізичний, інтелектуальний і духовний розвиток, соціальний
захист, забезпечення та захист прав, свобод і законних інтересів.
Зокрема, забезпечується виконання програми щодо реалізації Конвенції
ОО Н про права дитини в Херсонській області на період до 2016 року,
затвердженої рішенням обласної ради від 29 лютого 2012 року № 405.
На сьогодні в області з 197138 дітей налічується 2949 дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, що на 69 дітей менше ніж у 2015 році.
Протягом
минулого
року
вказаний
статус
отримали
396
дітей
(за 2014 рік - 454).
Завдяки ефективній роботі служб у справах дітей області, центрів
соціальних служб для сім ’ї, дітей та молоді кількість дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, з кожним роком зменшується, а саме: із
3308 осіб у 2012 році до 2949 на початок 2016 року.
У продовж останніх років досягнуто значного прогресу у сфері
соціального захисту дітей вказаної категорії: на початок 2012 року до сімейних
форм виховання було влаштовано 75% дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, станом на 31 грудня 2015 року - 93,4%. Найкращих
результатів у цьому напрямку роботи досягли Горностаївський район та місто
Гола Пристань.
За 2015 рік в області усиновлено 72 дитини-сироти та дитини,
позбавленої батьківського піклування, з них 66 — громадянами України та
6 - іноземними громадянами, під опіку та піклування влаштовано 281 дитину.
Значного поширення на Херсонщині набули прийомні с ім ’ї та дитячі
будинки сімейного типу. Протягом 2015 року до таких сімей влаштовано
142 дитини (у 2014 році - 107 дітей). Найбільшу кількість дітей до таких родин
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влаштовано у Цюрупинському, Голопристанському та Високопільському
районах.
Здійснюється захист прав близько 1,2 тис. дітей, які опинилися у
складних життєвих обставинах. За 2015 рік у комунальному закладі
Х ерсонської обласної ради «Центр соціально-психологічної реабілітації дітей»
комплексну соціальну, психологічну, педагогічну, медичну, правову та інші
види допомоги отримали 199 дітей вказаної категорії.
Забезпечується контроль за дотриманням чинного законодавства щодо
працевлаш тування неповнолітніх. У 2015 році проведено 453 перевірки умов
роботи працівників молодш е 18 років на підприємствах, в установах та
організаціях усіх форм власності.
Також здійснюється захист житлових прав 2949 дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування.
З метою створення належних умов для подолання проблем дитячої
бездоглядності та безпритульності, оптимального функціонування цілісної
системи захисту прав дітей протягом 2015 року проведено 1375 спільних рейдів
«Діти вулиці», «Вокзал», під час яких виявлено 437 дітей, вилучено з
несприятливого оточення 164 неповнолітніх. За незадовільне виконання
батьками своїх обов’язків під час рейдів попереджено про відповідальність
1614 осіб, ініційовано притягнення до відповідальності 392 батьків. Виявлено
95 поруш ень правил торгівлі спиртними напоями та тютю новими виробами,
попереджено
107
посадових
осіб
та
ініційовано
притягнення
до
відповідальності 62 осіб. Під час рейдів обстежено умови проживання дітей у
3092 с ім ’ях.
В усіх районах та містах області забезпечено адміністрування Єдиної
інформаційно-аналітичної системи «Діти», що містить інформацію про дітей,
які опинилися у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт, дітей, позбавлених
батьківського піклування, і громадян, які бажають взяти їх на виховання.
В умовах децентралізації влади в обов’язковому порядку мають
передбачатися посади фахівців з питань захисту прав дітей. Так, для реалізації
власних повноважень Кочубеївською сільською радою передбачено 1 одиницю
у ш татному розписі виконавчого органу для забезпечення дотримання прав
дітей громади.
Разом з тим, не забезпечується пріоритетне право на всиновлення дітейсиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у Дніпровському районі
м.Херсона,
Горностаївському,
Голопристанському,
Генічеському
та
Великоолександрівському районах.
Протягом 2015 року не всиновлено жодної дитини в містах Каховка, Нова
Каховка,
Гола
Пристань,
Білозерському,
Великолепетиському,
Горностаївському, Нижньосірогозькому та Скадовському районах.
Негативною залишається і динаміка всиновлення у Дніпровському,
К омсомольському районах м.Херсона, Бериславському та Нововоронцовському
районах.
П родовжується влаштування дітей за заявами батьків до інтернатних
закладів та не забезпечується їх повернення у біологічні родини.
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Рівень виконання програм підготовки вихованців інтернатних закладів до
самостійного життя недостатній.
Неефективними залишаються профілактичні заходи з подолання дитячої
бездоглядності та безпритульності у м. Нова Каховка, Суворовському районі
м.Херсона,
Білозерському,
Великолепетиському,
Верхньорогачицькому,
Генічеському, Горностаївському та Іванівському районах.
На кінець 2015 року 58% дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, не мали житла, при цьому окрема обласна програма із забезпечення
житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх
числа не розроблялась.
Враховуючи викладене, з метою подальшого забезпечення в області прав
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, керуючись
статтею 6, пунктом 6 частини першої статті 13, пунктом 1 статті 22, пунктом 1
частини перш ої та частиною третьою статті 39, частиною перш ою статті 41
Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:
1. Затвердити план заходів з удосконалення в області роботи стосовно
забезпечення прав дітей у соціальній сфері на 2016 рік (далі - план заходів), що
додається.
2. Структурним підрозділам обласної державної адміністрації, районним
державним адміністраціям, відповідальним за виконання плану заходів, а також
рекомендувати міськрайвиконкомам до 01 жовтня 2016 року та 01 березня
2017 року інформувати службу у справах дітей обласної державної
адміністрації про стан його реалізації для узагальнення.
3. Службі у справах дітей обласної державної адміністрації забезпечити
узагальнення інформації стосовно виконання плану заходів та надавати її
обласній державній адміністрації до 20 жовтня 2016 року, 20 березня 2017 року.
4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Перш ий заступник голови
обласної державної адміністрації

В.1.Січова

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
обласної державної адміністрації

л/о /.А О /б

№

ПЛАН ЗАХОДІВ
з удосконалення в області роботи стосовно забезпечення
прав дітей у соціальній сфері на 2016 рік
1. Розглянути за участю представників громадськості на засіданнях колегій
райдержадміністрапій, виконкомів міських рад міст обласного значення основні
пріоритети забезпечення прав дітей у соціальній сфері.
Райдержадміністрації,
міськвиконкоми (за згодою)
Д о 01 липня 2016 року
2. Розробити та затвердити в установленому порядку програми з питань
захисту прав дітей на 2017 - 2021 роки.
Служба у справах дітей обласної
державної адміністрації,
райдержадміністрації,
міськвиконкоми (за згодою)
Д о 31 грудня 2016 року
3. Забезпечити пріоритетне право на всиновлення дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування.
Дніпровський міськрайвиконком м.Херсона
(за згодою), Горностаївська, Голопристсінська,
Генічеська, Великоолександрівська
райдержадміністрації
Протягом 2016 року
4. Провести з прийомними батьками, батьками-вихователями, опікунами,
піклувальниками роз'яснювальну роботу щодо всиновлення дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, які виховуються в їхніх родинах, або сприяти
влаштуванню таких дітей у родини інших усиновлювачів.
Райдержадміністрації,
міськвиконкоми (за згодою)
Протягом 2016року
5. Вжити дієвих заходів щодо активізації роботи, спрямованої
популяризацію національного усиновлення.
Дніпровський, Комсомольський
міськрайвиконкоми м.Херсона (за згодою),
Бериславська, Нововоронцовська
райдержадміністрації
Протягом 2016 року
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6. Забезпечити охоплення сімейними формами виховання дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, на рівні не нижче 90,5% (середній показник в
Україні) та аналогічних показників 2015 року в районі, місті.
Служба у справах дітей обласної державної
адміністрації, райдержадміністрації,
міськвиконкоми (за згодою)
Протягом 2016 року
7. Організувати проведення ефективної підготовки вихованців інтернатних
закладів до самостійного життя.
Управління освіти і науки обласної державної
адміністрації
Д о 01 червня 2016 року
8. Сприяти поверненню, у разі можливості, вихованців, влаштованих до
інтернатних закладів за заявами батьків, до біологічних родин.
Ра йдержадм іністраці ї,
міськвиконкоми (за згодою)
Д о 01 вересня 2016 року
9. Вжити заходів щодо популяризації патронату над дитиною як тимчасового
догляду, виховання та реабілітації дитини в сім’ї патронатного вихователя на період
подолання дитиною. її батьками або іншими законними представниками складних
життєвих обставин.
Обласний центр соціальних служб для сім 'ї,
дітей та молоді, служба у справах дітей
обласної державної адміністрації,
райдержадм ін істра ції,
міськвиконкоми (за згодою)
Протягом 2016 року
10. Активізувати профілактику та вчасне виявлення фактів бездоглядності,
безпритульності, бродяжництва серед дітей, порушення прав дітей, розлучених із
сім’єю, які не є громадянами України та звернулися за захистом, а також дітей,
переміщених з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і
районів проведення антитерористичної операції.
Новокаховський міськвиконком (за згодою),
Суворовський міськрайвиконком м.Херсона
(за згодою), Білозерська, Великолепетиська,
Верхньорогачицька, Генічеська,
Горностаївська, Іванівська
райдержадміністрації
Протягом 2016року
11. Забезпечити виявлення та ідентифікацію дітей, які постраждали від торгівлі
людьми, для встановлення їм відповідного статусу та надання соціальної допомоги.
Департамент соціального захисту населення
обласної державної адміністрації, служба у

справах дітей обласної державної
адміністрації, райдержадміністрації,
міськвиконкоми (за згодою)
Протягом 2016 року
12. Провести щорічну кампанію щодо оздоровлення і відпочинку дітей та
забезпечити її належне фінансування, у першочерговому порядку організувати
оздоровлення тих дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.
Департамент соціального захисту населення
обласної державної адміністрації,
райдержадміністрації,
міськвиконкоми (за згодою)
Протягом 2016 року
13. Розробити та затвердити в установленому порядку програми із
забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та
осіб з їх числа на 2016 - 2018 роки з передбаченням відповідного обсягу фінансування
на їх реалізацію. У подальшому забезпечувати розроблення таких програм на кожні
три роки.
Херсонський обласний центр соціальних служб
для сім "і, дітей та молоді, служба у справах
дітей обласної державної адміністрації,
райдержадміністрації,
міськвиконкоми (за згодою)
Д о 01 липня 2016 року
14. Вживати заходів щодо:
- недопущення послаблення у ході децентралізації влади механізмів
забезпечення прав дітей, зокрема дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, скорочення або ліквідації органів і служб у справах дітей;
- посилення ролі місцевих органів виконавчої влади у реалізації на відповідній
території державної політики з питань соціального захисту дітей;
- забезпечення, з метою належного виконання власних повноважень
об’єднаними територіальними громадами, у штатному розписі виконавчого органу
посад спеціалістів з питань захисту прав дітей із розрахунку 1 працівник на 2 тисячі
дитячого населення. Якщо дитяче населення перевищує 4 тисячі утворити
структурний підрозділ з питань захисту прав дітей.
Служба у справах дітей
обласної державної адміністрації,
райдержадміністрації,
міськвиконкоми (за згодою)
Постійно

Перший заступник голови
обласної державної адміністрації

В.І.Січова

