УКРАЇНА

ОЛЕВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної державної адміністрації
від 11.01.2011 року № 3
Про схвалення районної
Програми щодо виконання
заходів Загальнодержавної
програми «Національний план
дій щодо реалізації Конвенції
ООН про права дитини»
на 2011-2016 роки

З метою забезпечення оптимального функціонування цілісної системи
захисту прав дітей в районі, відповідно до Закону України від 05.03.2009 року
№ 1065-VІ «Про Загальнодержавну програму «Національний план дій щодо
реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року» та
розпорядження голови обласної державної адміністрації від 09.12.2010 року
№ 395 «Про схвалення обласної Програми щодо виконання заходів
Загальнодержавної програми «Національний план дій щодо реалізації
Конвенції ООН про права дитини» на 2011-2016 роки»:
1. Схвалити районну Програму щодо виконання заходів
Загальнодержавної програми «Національний план дій щодо реалізації
Конвенції ООН про права дитини» на 2011-2016 роки (далі – Загальнодержавна
програма) та внести на розгляд і затвердження районної ради (додається).
2. Управлінню праці та соціального захисту населення
райдержадміністрації (Мельник В.І.), відділам райдержадміністрації: освіти
(Балюрко С.С.), сім’ї, молоді та спорту (Існюк А.В.), культури та туризму
(Халімончук Д.В.), Олевській ЦРЛ (Садовий М.І.), районному центру
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (Жовнерчук Д.Л.), Олевському РВ
УМВС України в Житомирській області (Бовсуновський Ю.В.) (за згодою),
районному управлінню юстиції (Зева В.О.) (за згодою), державному інспектору
праці ТДУП у Житомирській області (Тимощук Т.П.) (за згодою):
2.1. Після затвердження Програми районною радою щороку до 10
січня інформувати службу у справах дітей райдержадміністрації про хід
виконання районної Програми щодо реалізації заходів Загальнодержавної

програми на 2011-2016 роки для узагальнення та інформування районної
державної адміністрації до 11 січня, службу у справах дітей обласної державної
адміністрації до 13 січня.
3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на
заступника голови райдержадміністрації Ковальчука О.С.

Перший заступник голови
районної державної адміністрації

Г.В. Мельник

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
райдержадміністрації
від 11.01.2011 року № 3

РАЙОННА ПРОГРАМА
щодо виконання заходів Загальнодержавної програми
«Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН
про права дитини» на 2011-2016 роки
Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
За станом на 04.01.2011 року в районі проживає 10346 дітей. Органами
виконавчої влади, місцевого самоврядування, їх структурними підрозділами,
які опікуються дітьми, проводиться робота щодо захисту законних прав та
інтересів дітей.
Захист прав дітей 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 дитини.
Разом з тим немає підстав стверджувати, що кожна дитина, яка проживає
на території району, повною мірою захищена, що в дитячому середовищі
подолані такі явища, як бездоглядність дітей з боку батьків, безпритульність,
соціальне сирітство тощо.
Стабільно великою (165) залишається кількість дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування. Ще 205 дітей виховуються у сім’ях, які
опинилися у складних життєвих обставинах, батьки яких ухиляються від
виконання своїх батьківських обов’язків.
Недостатнє фінансування з місцевих бюджетів заходів профілактичного
спрямування є однією з причин не вирішення проблем, які існують в дитячому
середовищі.
Потребує удосконалення професійний рівень працівників, які працюють
у сфері захисту дитинства.
Такий стан справ викликає необхідність прийняття цієї Програми
завданням якої є об’єднати в єдину систему зусилля держави щодо захисту
дітей.
Мета і завдання Програми
Метою програми є забезпечення оптимального функціонування цілісної
системи захисту прав дітей в районі відповідно до вимог Конвенції ООН про
права дитини.
У цій Програмі визначено пріоритетні напрямки діяльності:
пропагування здорового способу життя, боротьба з ВІЛ/СНІДом, захист дітей
від жорстокого поводження, насильства, соціальний захист дітей різних
категорій, підтримка сімей з дітьми, сприяння культурному і духовному
розвитку дитини.

Для виконання Програми необхідно здійснити такі заходи:
Захист прав дітей різних категорій
1. Соціальне забезпечення та підтримка сімей з дітьми.
Мета: створення умов для утвердження в суспільстві сімейних цінностей,
матеріального забезпечення сімей з дітьми, забезпечення їх морального
здоров’я, виховання відповідального батьківства та запобігання соціальному
сирітству.
Основні завдання:
1.1. Підвищувати рівень культури сімейних стосунків і відповідальності
батьків за виконання своїх обов’язків шляхом активізації участі батьків у
семінарах, тренінгах, що сприяють формуванню сімейних цінностей.
Відділи райдержадміністрації: освіти,
сім’ї, молоді та спорту, районний центр
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
(далі РЦ СССДМ), Олевська ЦРЛ
2011-2016 рр.
1.2. Забезпечувати розвиток та доступність соціальних послуг для сімей з
дітьми. Розширювати мережу сільських, селищних центрів соціальних служб
для сім’ї, дітей та молоді.
РЦ СССДМ
2011-2016 рр.
1.3. Забезпечувати підготовку дітей і молоді до сімейного життя та
відповідального батьківства з урахуванням моральних засад та традиційних
цінностей українського суспільства, спрямованої на зміцнення сім’ї та
морального здоров’я дітей.
Відділи райдержадміністрації: освіти,
сім’ї, молоді та спорту, РЦ СССДМ
2011-2016 рр.
2. Запобігання соціальному сирітству, подолання бездоглядності та
безпритульності серед дітей.
Мета: організація результативної роботи щодо запобігання соціальному
сирітству, реабілітації бездоглядних та безпритульних дітей, розвитку сімейних
форм виховання дітей, позбавлених батьківського піклування, бездоглядних та
безпритульних, схильних до бродяжництва.
Основні завдання:
2.1. Своєчасно виявляти дітей, які опинилися у складних життєвих
обставинах, здійснювати облік і систематичну перевірку умов їх утримання та
виховання.
Служба у справах дітей райдержадміністрації
2011-2016 рр.

2.2. Виявляти, ставити на облік, проводити соціальне інспектування,
соціальний супровід сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах.
Відділи райдержадміністрації: освіти,
сім’ї, молоді та спорту, РЦ СССДМ,
Олевська ЦРЛ
2011-2016 рр.
2.3. Забезпечувати ефективну діяльність дорадчого органу з
комплексного вирішення питань сімей, які опинилися у складних життєвих
обставинах.
Управління праці та соціального захисту
населення райдержадміністрації, Олевська
ЦРЛ, відділи райдержадміністрації: освіти,
сім’ї, молоді та спорту, РЦ СССДМ, служба
у справах дітей райдержадміністрації,
Олевський РВ УМВС України в
Житомирській області
2011-2016 рр.
2.4. Здійснювати перевірки діяльності громадських об’єднань, закладів та
установ недержавної форми власності, основною метою яких є соціальний
захист дітей та підлітків.
Служба у справах дітей райдержадміністрації
2011-2016 рр.
2.5. Проводити семінари, наради, конференції з працівниками служби у
справах дітей, інших структурних підрозділів, які опікуються дітьми, з метою
поглиблення знань діючого законодавства щодо захисту прав дітей та його
практичного застосування.
Служба у справах дітей райдержадміністрації
2011-2016 рр.
2.6. Продовжувати проведення загальнодержавного рейду «Урок» з
метою охоплення дітей і підлітків шкільного віку здобуттям повної загальної
середньої освіти.
Служба у справах дітей райдержадміністрації,
відділ освіти райдержадміністрації
Вересень 2011-2016 рр.
2.7. Підвищувати результативність проведення профілактичних рейдів
щодо виявлення бездоглядних та безпритульних дітей та забезпечити їх
влаштування в заклади соціального захисту та сім’ї громадян.
Служба у справах дітей райдержадміністрації
2011-2016 рр.

2.8. Забезпечувати підготовку комплекту документів щодо встановлення
статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, у
встановлений законодавством термін.
Райдержадміністрація
2011-2016 рр.
2.9. Забезпечити промислову експлуатацію Єдиної інформаційноаналітичної системи «Діти» (ЄІАС «Діти») щодо ведення обліку:
- дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
- дітей, які залишилися без батьківського піклування;
- дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах;
- кандидатів в усиновлювачі;
- сімей потенційних опікунів, піклувальників;
- прийомних батьків;
- батьків вихователів.
Систематично проводити моніторинг щодо якості та достовірності
внесеної інформації в ЄІАС «Діти».
Служба у справах дітей райдержадміністрації
2011-2016 рр.
3. Соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування.
Мета: створення умов для реалізації права кожної дитини на виховання в
сім’ї.
Основні завдання:
3.1. Забезпечувати пріоритетність влаштування дітей-сиріт, дітей,
позбавлених батьківського піклування, в сім’ї громадян; розвиток сімейних
форм виховання: усиновлення, опіка, піклування, створення прийомних сімей,
дитячих будинків сімейного типу.
Служба у справах дітей райдержадміністрації
2011-2016 рр.
3.2. Сприяти у національному усиновленні дітей-сиріт, дітей,
позбавлених батьківського піклування, забезпечивши його пріоритетність над
іноземним.
Служба у справах дітей райдержадміністрації
2011-2016 рр.
3.3. Здійснювати своєчасне призначення і виплату державної соціальної
допомоги на дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування,
грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання
соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за

принципом «гроші ходять за дитиною».
Управління праці та соціального
захисту населення, служба у справах
дітей райдержадміністрації
2011-2016 рр.
3.4. Здійснювати контроль та моніторинговий нагляд за станом
утримання, виховання, розвитку та соціального захисту дітей в сім’ях
усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних сім’ях, дитячих будинках
сімейного типу.
Служба у справах дітей райдержадміністрації
2011-2016 рр.
3.5. Здійснювати контроль за умовами утримання і виховання дітей у
закладах, в яких перебувають діти-сироти, діти, позбавлені батьківського
піклування.
Управління праці та соціального захисту
населення, служба у справах дітей
райдержадміністрації, Олевська ЦРЛ,
відділ освіти райдержадміністрації
2011-2016 рр.
3.6. Забезпечити збереження житлових та майнових прав дітей-сиріт,
дітей, позбавлених батьківського піклування, які влаштовані під опіку,
піклування, в прийомні сім’ї, державні будинки сімейного типу, державні
дитячі заклади.
Райдержадміністрація
2011-2016 рр.
3.7. Проводити зустрічі керівництва райдержадміністрації та районної
ради з дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклуваннявипускниками загальноосвітніх шкіл з метою надання допомоги і контролю за
їх влаштуванням на навчання або працю.
Управління праці та соціального захисту
населення, служба у справах дітей
райдержадміністрації, РЦ СССДМ
2011-2016 рр.
3.8. Проводити заходи до Дня усиновлення із залученням сімей, які взяли
на виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
Служба у справах дітей райдержадміністрації,
РЦ СССДМ
Вересень 2011-2016 рр.

3.9. Проводити місячник з охорони дитинства з метою удосконалення
організації роботи служби у справах дітей, відділу освіти райдержадміністрації
щодо соціального захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського
піклування.
Служба у справах дітей, відділ освіти
райдержадміністрації
Листопад 2011-2016 рр.
3.10. Організувати благодійні акції з метою підтримки соціально
незахищених категорій дітей.
Райдержадміністрація
2011-2016 рр.
4. Боротьба з використанням дитячої праці.
Мета: запобігання найгіршим формам дитячої праці та їх ліквідація
шляхом запровадження ефективних економічних, правових і соціальних
механізмів, спрямованих на запобігання порушенням законодавства щодо
застосування праці дітей.
Основні завдання:
4.1. Здійснювати контроль за використанням дитячої праці на
підприємствах, в установах, організаціях усіх форм власності з метою захисту
дитини від економічної експлуатації та від виконання будь-якої роботи, що
може бути небезпечною для її здоров’я, стати перешкодою у здобутті нею
освіти чи завдавати шкоди фізичному, розумовому і моральному розвитку.
Служба у справах дітей райдержадміністрації,
державний інспектор праці ТДУП у
Житомирській області (за згодою)
Серпень-вересень 2011-2016 рр.
5. Ліквідація торгівлі дітьми, сексуальної експлуатації, інших форм
жорстокого поводження з ними.
Мета: ліквідація торгівлі дітьми, сексуальної експлуатації, інших форм
жорстокого поводження з ними; створення умов для ефективної реабілітації
дітей.
Основні завдання:
5.1. Забезпечити своєчасне вилучення дітей із сімей, в яких існує
безпосередня загроза їх життю або здоров’ю.
Райдержадміністрація
2011-2016 рр.
5.2. Забезпечити виявлення та облік дітей, які зазнали фізичного,
психологічного, сексуального або економічного насильства в сім’ї.
Райдержадміністрація
2011-2016 рр.

5.3. Забезпечити реабілітацію та реінтеграцію дітей, які потерпіли від
різних видів насильства, інших форм жорстокого поводження.
Служба у справах дітей райдержадміністрації,
Олевська ЦРЛ, РЦ СССДМ
2011-2016 рр.
5.4. Підвищувати ефективність профілактичної та роз’яснювальної
роботи серед батьків з метою запобігання жорстокому поводженню з дітьми.
РЦ СССДМ, відділ у справах сім’ї,
молоді та спорту, служба у справах
дітей райдержадміністрації
2011-2016 рр.
5.5. З метою попередження розповсюдження серед дітей і молоді
продукції порнографічного змісту, яка пропагує жорстокість, насильство,
сексуальну розпусту, проводити профілактичні рейди в районі щодо
додержання законодавства із захисту суспільної моралі.
Олевський РВ УМВС України в
Житомирській області, служба у справах дітей
райдержадміністрації
2011-2016 рр.
6. Захист прав дітей, які вчинили правопорушення.
Мета: профілактика правопорушень з боку дітей, значне зменшення
кількості злочинів, вчинених дітьми, приведення умов їх утримання у
спеціальних установах для дітей у відповідність із міжнародними стандартами.
Основні завдання:
6.1. Проводити тиждень Правових знань з метою підвищення обізнаності
дітей шкільного віку з правових питань.
Районне управляння юстиції,
відділ освіти, служба у справах дітей
райдержадміністрації
Жовтень 2011-2016 рр.
6.2. Продовжувати взаємодію і взаємоінформування між Олевським РВ
УМВС України в Житомирській області, сектором кримінальної міліції у
справах дітей, службою у справах дітей, відділом освіти райдержадміністрації
про неповнолітніх, які скоїли злочини, правопорушення, затримані за вживання
наркотичних речовин, алкогольних напоїв, бродяжництво, жебракування.
Олевський РВ УМВС України в
Житомирській області, служба у справах
дітей, відділ освіти райдержадміністрації
2011-2016 рр.

6.3. Проводити моніторинг стану дитячої злочинності та злочинів,
вчинених проти дітей, з метою активізації профілактичної роботи.
Олевський РВ УМВС України в
Житомирській області, служба у справах
дітей, відділ освіти райдержадміністрації
щомісячно 2011-2016 рр.
6.4. Здійснювати контроль за дотриманням культурно-розважальними
закладами, ігровими залами, комп’ютерними клубами нормативно-правових
актів щодо порядку відвідування їх дітьми, заборони продажу алкогольних
напоїв, тютюнових виробів, розповсюдження наркотиків, пропаганди
проституції, насильства, жорстокості.
Олевський РВ УМВС України в
Житомирській області, служба у справах
дітей райдержадміністрації
2011-2016 рр.
Культурний і духовний розвиток дитини.
Мета: розвиток творчого потенціалу дітей, організація їх естетичного та
патріотичного виховання.
Основні завдання:
1. Забезпечувати проведення заходів до Дня захисту дітей та до
Всесвітнього дня дитини з широким залученням соціально незахищених
категорій дітей.
Служба у справах дітей
райдержадміністрації, РЦ СССДМ
Червень, листопад 2011-2016 рр.
2. Забезпечувати організацію та проведення обласного фестивалю
дитячої та юнацької творчості серед дітей-сиріт та дітей із малозабезпечених
сімей «Звичайне диво».
Служба у справах дітей райдержадміністрації,
відділи райдержадміністрації: культури та
туризму, освіти
Березень 2011-2016 рр.
3. Організувати проведення новорічних та Різдвяних свят для дітей
різних категорій.
Відділи: сім’ї, молоді та спорту, освіти,
культури та туризму, служба у справах
дітей райдержадміністрації
Грудень 2011-2016 рр.

Підвищення ролі територіальної громади
у вирішенні питань захисту прав та розвитку дітей.
Мета: активізація участі територіальної громади у захисті прав та
розвитку дитини шляхом залучення представників громади до діяльності в
інтересах дітей.
Основні завдання:
1. Забезпечувати діяльність громадських комісій у справах неповнолітніх
на територіях сільських, селищних, міської рад, з метою залучення
громадськості до вирішення проблем в інтересах дітей.
Райдержадміністрація
2011-2016 рр.
2. Висвітлювати у засобах масової інформації діяльність органів
виконавчої влади, місцевого самоврядування, громадських об’єднань щодо
соціального захисту дітей.
Редакція газети «Зорі над Убортю»,
служба у справах дітей райдержадміністрації
2011-2016 рр.
Розділ ІІ. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ
Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів Державного
бюджету України, місцевого бюджету, а також за рахунок інших джерел, не
заборонених законодавством.
Розділ ІІІ. МОНІТОРИНГ, ОЦІНКА
ТА ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ
Комплексний моніторинг виконання Програми здійснюється один раз на
рік, починаючи з 2011 року.
До здійснення моніторингу та оцінки результатів виконання Програми
залучаються структурні підрозділи місцевих органів виконавчої влади, органів
місцевого самоврядування, які опікуються дітьми, громадських, благодійних
організацій.
Результати моніторингу та оцінка результатів виконання Програми
оприлюднюється в засобах масової інформації.
Очікувані результати виконання Програми:
- запровадження системи захисту дітей та збереження їхнього здоров’я;
- активізація процесу формування у дітей здорового способу життя,
забезпечення їх широкого залучення до фізичної культури і спорту;
- створення системи надання дітям психологічних, соціальнопедагогічних, соціально-медичних, юридичних, інформаційних, та інших
послуг незалежно від місця проживання;
- забезпечення розвитку сімейних форм влаштування дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування;

- створення умов для активізації національного усиновлення;
- посилення боротьби з торгівлею дітьми, здійснення їх захисту від
сексуальної експлуатації, інших форм жорстокого поводження;
- активізація діяльності органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування, громадськості щодо підтримки сімей з дітьми;
- пропагування національної культури та духовної спадщини,
національно-патріотичного виховання дітей, проведення роботи з виявлення та
підтримки обдарованих дітей;
- забезпечення широкої участі дітей у житті суспільства;
- активізація діяльності територіальних громад із захисту прав дітей;
- забезпечення широкого висвітлення у засобах масової інформації
питань соціально-правового захисту дітей, дотримання положень Конвенції
ООН про права дитини.
_______________________________________
___________________________
_____________

