і

ОЛЕШКІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Про проект районної програми
щодо забезпечення захисту прав
дітей Олешківського району
на 2018 - 2 0 1 9 роки
З метою створення належних умов у подоланні проблем дитячої
бездоглядності та безпритульності, запобігання сирітству, а також для
всебічного розвитку і виховання дітей, відповідно до Декларації про права
дитини, Конвенції ООН про права дитини, Законів України: «Про органи
служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», «Про забезпечення
організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей,
позбавлених
батьківського
піклування»,
Указу
Президента
України
від 05 травня 2008 року № 411/2008 «Про заходи щодо забезпечення захисту
прав і законних інтересів дітей», постанов Кабінету Міністрів України
від 24 вересня 2008 року № 866 «Питання діяльності органів опіки та
піклування, пов'язаної із захистом прав дитини», від 8 жовтня 2008 року № 905
«Про затвердження Порядку провадження діяльності з усиновлення та
здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей», керуючись
статтею 6, пунктом 6 частини першої статті 13, пунктом 9 статті 16, пунктом 1
статті 22, пунктом 1 статті 23, пунктом 1 частини першої статті 39,
частиною першою статті 41 Закону України «Про місцеві державні
адміністрації»:
1. Схвалити проект районної програми щодо забезпечення захисту прав
дітей Олешківського району на 2018 - 2019 роки, що додається та винести його
на розгляд районної ради.
2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого
заступника голови районної державної адміністрації Сопова А.К.

Голова
районної державної адміністрації

О Т^ ^Срявчднк-п-Ск-яітп^уб

Додаток 1
до проекту районної програми
щодо забезпечення захисту
прав дітей Олешківського
району на 2018 - 2019 роки
№
Загальна характеристика програми
1.
2.
3.
4.

Ініціатор розроблення
програми
Розробник програми
Відповідальний
виконавець
програми
Учасники програми

5.
6.

Термін реалізації програми
Перелік місцевих бюджетів,
які беруть участь у виконанні
програми
7. Загальний обсяг фінансових
ресурсів,
необхідних
для
реалізації програми, усього
тис. грн.
У тому числі:
7.1. Кошти районного бюджету,
тис. грн.
7.2. Кошти небюджетних джерел
7.3. Кошти місцевих бюджетів
8.

Основні джерела фінансування

Керівник апарату районної
державної адміністрації

Служба у справах дітей
районної державної адміністрації
Служба у справах дітей
районної державної адміністрації
Служба у справах дітей
районної державної адміністрації
Відділ освіти, сім'ї, молоді та спорту
районної державної адміністрації,
районний центр соціальних служб для
сім'ї, дітей та молоді; Олешківський
ВП Новокаховського ВГІ ГУНГІ
України в Херсонській області
2018-2019 роки
Районний бюджет,
бюджет міської, сільських та селищних
рад
102,00 тис.грн.

96,00 тис.грн
6,00 тис.грн
Визначаються рішеннями місцевих рад
Районний бюджет та інші джерела, не
заборонені законодавством

Л.Є.Попова

СХВАЛЕНО
Розпорядження голови районної
державної адміністрації
№

Програма
щодо забезпечення захисту прав дітей
Олешківського району на 2018 - 2019 роки
1. Загальні положення
Програма спрямована на забезпечення створення належних умов у
подоланні проблем дитячої бездоглядності та безпритульності, запобігання
сирітству, а також для всебічного розвитку і виховання дітей Олешківського
району.
2. Мета програми
Метою програми є реалізація кращих інтересів дитини через
функціонування в районі ефективної системи забезпечення, дотримання та
захисту її прав.
3. Шляхи і засоби розв'язання проблеми, обсяг та
джерела фінансування, строки виконання програми
Шляхами і засобами розв'язання проблеми є:
- організація ефективної роботи щодо запобігання соціальному
сирітству, реабілітації бездоглядних та безпритульних дітей, схильних до
бродяжництва;
- створення належних умов для розвитку і виховання дітей-сиріт, дітей,
позбавлених батьківського піклування, у сім'ях або в умовах, максимально
наближених до сімейних;
посилення
співпраці
між
структурними
підрозділами
райдержадміністрації, що опікуються проблемами дітей, та об'єднаними
територіальними громадами щодо проведення роботи з дітьми;
- розвиток патронату та наставництва над дітьми;
- контроль за станом утримання дітей в сім'ях;
- проведення заходів культурно-естетичного спрямування.

Ресурсне забезпечення програми
Фінансування програми здійснюється за рахунок коштів районного
бюджету, а також за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством.
Обсяг
коштів,
які
пропонується залучити на
виконання програми
1
Обсяг ресурсів усього,
тис. грн.
у тому числі районний
бюджет, тис. грн.

2018 р.
тис. грн.

2019 р.
тис. грн.

2
51,0

3
51,0

Всього витрат на
виконання програми,
тис. грн.
4
102,0

48,0

48,0

96,0

Кошти небюджетних
джерел

3,0

3,0

6,0

Програма розрахована на два роки (2018 - 2019).

Показники продукту програми

№

Назва показника

Одини-ця
виміру

2
Проведення
культурологічних заходів для
різних категорій дітей

3
Кіль-кість
осіб

Проведення профілактичних
рейдів

Проведення інформаційнопросвітницької діяльності
(семінарів, нарад,
конференцій)
4 Забезпечення обслуговування
та експлуатації
комп'ютерного обладнання
' для функціонування ЄІАС
«Діти»

з/
п
1
1.

2

3

5

Збільшення питомої ваги
!
дітей-сиріт, дітей,
позбавлених батьківського
піклування, влаштованих в
і сімейні форми виховання

Вихідні
дані на
початок дії
програми
4

2018 рік

2019 рік

Усього витрат на виконання
програми, тис. грн.

5

6

7

100

300

300

40,0

Кіль-кість
рейдів

130

200

200

30,0

Кіль-кість
заходів

2

6

6

6,0

20,0
-

%

-

-

-

Ефективність Програми
не менше не менше
91,7
92
92

4. Напрямки діяльності та заходи програми

№
з/п

Назва
напрямку
діяльності
(пріоритетні
завдання)

Перелік заходів Програми

Термін
виконання
заходу

Виконавці

Джерела
фінансування

1

2

3

4

5

6

1

Участь
дітей різних
категорій у
житті
суспільства

Забезпечення організації та
проведення святкових заходів для
дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, дітей, які
залишилися без батьківського
піклування, які виховуються в сім'ях,
що опинилися в складних життєвих
обставинах із наданням подарунків:
-до Всесвітнього Дня захисту дітей
- до Дня Знань (1 вересня)
- до Дня усиновлення (ЗО вересня)
- до Дня Святого Миколая
- до Різдвяних та Новорічних свят

20182019

Служба у справах дітей
райдержадміністрації,
районний центр
соціальних служб для
сім'ї, дітей та молоді

Районний
бюджет

Орієнтовні
обсяги фінансування
(вартість),
тис. грн.,
в тл.:
2018 2019
7
8
20,0

20,0

Очікуваний
результат

9
Забезпечення
участі дітей у
заходах

2.

Захист прав Проведення рейдів - обстеження за
дітей, які
станом утримання та виховання дітей,
вчинили
які перебувають у складних життєвих
правопоруш обставинах, дітей-сиріт, дітей,
ення та
позбавлених батьківського
підтримка
піклування, влаштованих у сімейні
сімей, які
форми виховання; спільні
опинилися у профілактичні заходи (рейди) «Діти
складних
вулиці», «Вокзал», Всеукраїнський
життєвих
профілактичний
обставинах захід (рейд) «Урок» тощо

20182019

3.

Соціальний
захист
дітей-сиріт
та дітей
позбавлених
батьківського
піклування

20182019

"і

Забезпечення функціонування
системи моніторингового нагляду за
захистом прав дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського
піклування:
- забезпечення ведення єдиної
інформаційно-аналітичної
системи «Діти» з метою обліку
дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського
піклування, дітей, які
опинилися в складних
життєвих обставинах, осіб, які
бажають взяти їх на виховання;
обслуговування комп'ютерної

Служба у справах дітей
райдержадміністрації,
відділ освіти, сім'ї,
молоді та спорту
районної державної
адміністрації, районний
центр соціальних служб
для сім'ї, дітей та
молоді,
Олешківський
ВП
Новокаховського
ВП
ГУНП
України
в
Херсонській області,
виконкоми міських,
сільських та селищних
рад
Служба у справах дітей
райдержадміністрації,

Районний
бюджет

15,0

15,0

Зменшення
кількості діте
які
перебувають
складних
життєвих
обставинах

Районний
бюджет

10,0

10,0

Якісне веденн
обліку дітей
незахищених
категорій та
потенційних
усиновлювачів, опікунів,
піклувальників, прийомних батьків,
батьківвихователів

техніки (ремонт, придбання
запчастин для комп'ютерної
техніки тощо).
4.

Інформацій
но просвітниць
ка
діяльність,
співпраця з
засобами
масової
інформації

- Виготовлення та розповсюждження 2018поліграфічної продукції з питань 2019
захисту прав дітей
- Проведення заходів з
інформуванням населення з питань
правового захисту тощо

Служба у справах дітей
райдержадміністрації
районний
центр
соціальних служб для
сім'ї, дітей та молоді

Районний
бюджет

3,0

3,0

Підвищення
поінформованості населення щодо
отримання
допомоги у ра
насильства аб<
його загрози,
з питань
правового
захисту щодо
торгівлі ДІТЬМ]
правопорушсі
тощо

5. Координація та контроль за ходом виконання програми
Координацію та контроль з виконання заходів програми здійснює
служба у справах дітей райдержадміністрації шляхом узагальнення
оперативної інформації, що подається учасниками програми.
Учасники
програми
подають
звіт
про
виконання
заходів
відповідальному виконавцю щорічно до 15 січня року, наступного за звітним.
Відповідальний виконавець програми один раз на рік до 1 лютого подає
відділу відділу економічного розвитку і торгівлі узагальнену інформацію про
стан її виконання.

Керівник апарату районної
державної адміністрації

Л.Є.Попова

