УКРАЇНА

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА ЧЕРНІГІВСЬКА
ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
(сорокова сесія сьомого скликання)

20 серпня 2020 року

м. Корюківка

№ 40 - 40/VIІ

Про затвердження Програми захисту
прав дітей та розвитку сімейних форм
виховання у Корюківській міській
територіальній громаді на 2020 -2022 роки
Розглянувши рішення виконавчого комітету міської ради від 18 серпня
2020 року № 257 «Про затвердження Програми захисту прав дітей та розвитку
сімейних форм виховання у Корюківській міській територіальній громаді на 2020
-2022 роки», враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань
власності, бюджету, соціально-економічного та культурного розвитку міста,
керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», міська рада вирішила:
1. Затвердити «Програму захисту прав дітей та розвитку сімейних форм
виховання у Корюківській міській територіальній громаді на 2020 - 2022 роки».
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської
ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та культурного
розвитку міста.

Міський голова

Р.АХМЕДОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення сорокової сесії
Корюківської міської ради
сьомого скликання
від 20 серпня 2020 року
№ 40-40/VIІ

ПРОГРАМА
захисту прав дітей та розвитку сімейних форм
виховання у Корюківській міській територіальній
громаді на 2020 - 2022 роки

м.Корюківка
2020 рік

ПАСПОРТ
Програми захисту прав дітей та розвитку сімейних форм виховання у
Корюківській міській територіальній громаді на 2020 - 2022 роки
1. Ініціатор розроблення Виконавчий комітет Корюківської міської ради
Програми
2. Підстава для
розроблення
Програми

3. Розробник Програми

4. Відповідальний
виконавець

5. Співвиконавці
Програми
6. Строки реалізації
Програми
7. Орієнтовний обсяг
фінансових ресурсів,
необхідний для
реалізації Програми
за кошти міського
бюджету, усього:

Закони України «Про місцеве самоврядування в
Україні», «Про охорону дитинства», «Про
соціальні послуги», «Про соціальну роботу з
сім'ями, дітьми та молоддю», постановами
Кабінету Міністрів України «Про організацію
надання соціальних послуг» від 01.06.2020 року
№ 587, «Про затвердження Положення про
дитячий будинок сімейного типу» № 564 від
26.04.2002 року (зі змінами), «Про затвердження
Положення про прийомну сім'ю»
№ 565 від 26.04.2002 року (зі змінами)
Центр надання соціальних послуг Корюківської
міської ради, виконавчий апарат Корюківської
міської ради
Відділ соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді Центру надання соціальних послуг
Корюківської міської ради, виконавчий апарат
Корюківської міської ради
Виконавчий апарат Корюківської міської ради,
виконавчі органи Корюківської міської ради,
служба у справах дітей Корюківської РДА
2020 – 2022 роки
100000,00 грн.

1.Загальні положення
Правовою основою розроблення та реалізації Програми є Конституція
України, Конвенція про права дитини, Сімейний Кодекс України, Цивільний
Кодекс України, Закони України «Про охорону дитинства», «Про соціальні
послуги», «Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю», «Про
попередження насильства в сім'ї», «Про державну допомогу сім’ям з дітьми»,
«Про оздоровлення та відпочинок дітей», постановами Кабінету Міністрів
України «Про організацію надання соціальних послуг» від 01.06.2020 року
№ 587, «Про затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу» №
564 від 26.04.2002 року (зі змінами), «Про затвердження Положення про
прийомну сім'ю» № 565 від 26.04.2002 року (зі змінами.)
2.Проблеми, на розв’язання яких спрямована Програма
Дитинство - найважливіший, самобутній і неповторний період у становленні
особистості. Саме в дитячі роки людина потребує найбільшої уваги та захисту.
Від ставлення до дітей, розуміння їхніх проблем, інтересів та потреб, стану
охорони дитинства залежить не тільки доля кожної конкретної дитини, а й
розвиток суспільства в цілому.
В той же час, зазначене питання нерозривно пов’язане з питанням
державної підтримки сім'ї, оскільки вчасне реагування на потреби сім'ї,
включаючи адміністративний
вплив
на
батьків,
формування
навичок відповідального батьківства у молоді є однією з передумов для
запобігання соціальному сирітству, забезпечення безпечного сімейного
середовища для дитини, дотримання державних гарантій і конституційних прав
дітей.
На сучасному етапі розвитку українського суспільства надання якісних
соціальних послуг дітям та сім’ям, посилення їх соціально-правового захисту є
одним з пріоритетних напрямків здійснення державної соціальної політики.
Упродовж останніх років відбувається поступова оптимізація всієї системи
соціально-правового захисту сімей та дітей, метою якої є підвищення рівня
ефективності діяльності органів державної влади, підприємств, установ та
організацій, що причетні до вирішення їх проблем, створення для дітей
середовища, в якому гідний розвиток і захист прав забезпечується з дотриманням
принципів демократії, рівності, миру, соціальної справедливості з урахуванням
моральних засад та традиційних цінностей українського суспільства,
спрямованих на зміцнення сім'ї та морального здоров’я дітей в Україні.
Виконавчим комітетом Корюківської об'єднаної територіальної громади
проводиться цілеспрямована робота щодо підтримки сімей, захисту прав дітей,
попередження бездоглядності дітей, розвитку сімейних форм влаштування дітейсиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування.

В Корюківській об'єднаній територіальній громаді проживає 2761 дитина.
Особливої уваги з боку місцевої влади потребують сім’ї, де виховуються:
99 дітей з інвалідністю;
44 дитини, які потрапили в складні життєві обставини з 11 родин;
654 дитини з 196 багатодітних сімей;
52 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування; - 15
усиновлених дітей;
9 прийомних сімей в яких виховується 17 дітей – сиріт, дітей, позбавлених
батьківського піклування та 1 дитячий будинок сімейного типу, в якому
проживає 6 дітей зазначеної категорії;
Відділ соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Центру надання
соціальних послуг Корюківської міської ради координує роботу, яка ведеться з
дітьми відповідної категорії.
Питання роботи всіх соціальних служб з сім’ями, які опинились в складних
життєвих обставинах є найбільш актуальним та складним. Найбільш частіше
саме в цих сім’ях зумовлене ухилення або відсторонення батьків від виконання
своїх обов’язків щодо дітей. Основні причини такої поведінки батьків є їх
алкоголізм та наркоманія, безробіття, економічна нестабільність, злочинність,
бідність, і.т.д. Сім’ї в складних життєвих обставинах є джерелом «соціального
сирітства». Станом на 01.08.2020 року в Корюківській громаді на обліку
знаходиться 29 сімей, в них виховується 44 дитини, які опинились у складних
життєвих обставинах. Постійно ведеться робота по виявленню дітей, які
потребують соціально-правового захисту. З початку року фахівці із соціальної
роботи відділу соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Центру надання
соціальних послуг Корюківської міської ради спільно з службою у справах дітей
Корюківської РДА, Корюківським відділом поліції проводили систематичні
обстеження умов проживання родин, які перебувають в складних життєвих
обставинах з наступним вжиттям відповідних заходів.
Актуальність проблем дитинства для перспективи розвитку держави разом
із завданням посилення результативності позитивних процесів у цій сфері
обумовлюють необхідність вироблення якісно нового підходу щодо
забезпечення дітям нашої громади повноцінного розвитку відповідно до їх
потреб, докорінних змін у механізмах співпраці органів влади і громадськості.
Стрижнем нового етапу в області у сфері захисту прав дітей має стати міська
Програма захисту прав дітей та розвитку сімейних форм виховання у
Корюківській об’єднаній територіальній громаді на 2020-2022 роки (далі –
Програма).

3.Мета Програми
Метою програми є підтримка сім'ї, попередження насильства в сім’ї,
забезпечення конституційних прав і законних інтересів дітей, оздоровлення та
відпочинок дітей.
Пріоритетними напрямками в реалізації заходів Програми визначено:
підвищення рівня соціального захисту сімей, в тому числі сімей з
дітьми, та дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки;
створення належних умов для реалізації права кожної дитини на
виховання в сім'ї або в оточенні максимально наближеному до сімейного;
забезпечення якості і доступності надання соціальних послуг дітям
та сім’ям, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки;
зосередження зусиль громадських, релігійних організацій та
координація їх діяльності щодо якості та спектру надання соціальних послуг
дітям-сиротам, дітям позбавленим батьківського піклування та сім’ям, які
потребують особливої соціальної та фінансової підтримки;
популяризація розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування (всиновлення, опіка та піклування,
створення дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей);
4.Обґрунтування шляхів і способів розв’язання проблеми
Основними шляхами та напрямами реалізації програми в Корюківській
громаді є:
посилення відповідальності кожного з батьків за вихованням дітей;
недопущення вилучення дитини з родини без відповідних підстав;
родинного походження при влаштуванні дітей;
збереження контактів дитини з біологічною родиною, родинним
оточенням у тому разі, коли це не шкодить її інтересам;
пріоритету дій щодо усунення причин, що спонукають направлення
дітей до інтернатних установ, та щодо розвитку сімейних форм виховання дітейсиріт, соціалізації та адаптації випускників інтернатних закладів. - профілактики
насильства в сім'ї.
У ході виконання Програми передбачається:
створити умови для утвердження в громаді сімейних цінностей,
виховання відповідального батьківства, запобігання сімейному неблагополуччю,
насильству в сім'ї та соціальному сирітству, безпечного оздоровлення та
змістовного відпочинку дітей.
забезпечити комплексну підтримку сімей та дітей, які потребують
особливої соціальної уваги та підтримки.

всебічне забезпечення Конституційних прав та законних інтересів
дітейсиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей, які
залишились без піклування батьків.
підтримка родин, які виявили бажання розвивати сімейні форми
виховання.
5. Перелік завдань і заходів Програми
Програма передбачає реалізацію таких пріоритетних завдань:
підтримка дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах,
забезпечення належних умов для їх навчання, виховання та розвитку;
підвищення рівня культури сімейних стосунків і відповідальності
батьків за виконання своїх обов’язків шляхом активізації участі батьків у
семінарах, тренінгах, що сприяють формуванню сімейних цінностей;
своєчасне виявлення бездоглядних та безпритульних дітей,
влаштування їх до закладів соціального захисту; розвиток сімейних форм
виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
(всиновлення, опіка та піклування, створення дитячих будинків сімейного типу,
прийомних сімей);
фінансова підтримка сімей зазначених категорій.
6. Очікувані кінцеві результати виконання
запровадження на рівні громади системи захисту прав дітей;
активізації діяльності органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування, громадськості щодо підтримки сімей з дітьми;
утвердження в суспільстві сімейних цінностей, виховання
відповідального батьківства, запобігання сімейному неблагополуччю,
насильству в сім'ї та соціальному сирітству, забезпечення безпечного
оздоровлення та змістовного відпочинку дітей;
зменшення кількості бездоглядних та безпритульних дітей;
забезпечення комплексної та фінансової підтримки сімей та дітей,
які потребують особливої соціальної уваги та підтримки;
забезпечення відповідної роботи, щоб жодна дитина не буда
вилучена з сім'ї без надання комплексу наявних соціальних послуг у громаді;
поширення сімейного влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування;
охоплення інформаційними заходами з питань утвердження в
суспільстві сімейних цінностей, виховання відповідального батьківства,

запобігання сімейному неблагополуччю та соціальному сирітству переважної
кількості населення громади;
створення безпечного та сприятливого середовища для розвитку
дитини.
7. Фінансове забезпечення Програми
Реалізація заходів програми здійснюється за рахунок коштів міського
бюджету.
Бюджетні призначення для реалізації заходів Програми передбачаються
щорічно при формуванні міського бюджету, виходячи із можливостей його
дохідної частини.
Фінансова допомога надається одноразово на час виконання Програми.

Секретар міської ради

С.ОЛІЙНИК

