ХЕРСОНСЬКА МІСЬКА РАДА
ХХІ сесія міської ради VIІ скликання
____________________________________________________________________________________________________________________

РІШЕННЯ
від 05.06.2018 № 1387
Звіт щодо виконання Міської програми
«Діти Херсона» на 2016-2020 роки за 2017 рік

З метою подолання дитячої бездоглядності та безпритульності в місті
Херсоні, запобігання сирітству, правопорушенням серед неповнолітніх, на
підставі Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов
соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»,
указу Президента України від 11.07.2005 № 1086 «Про першочергові заходи
щодо захисту прав дітей», керуючись пунктом 22 частини першої статті 26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
В И Р І Ш И Л А:
1.Затвердити Звіт щодо виконання Міської програми « Діти Херсона» на
2016-2020 роки за 2017 рік (додається).
2.Відповідальність за виконання рішення покласти на начальника
управління молоді та спорту міської ради.
6.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
комісію міської ради з питань освіти, спорту, культури, медицини, соціального
захисту населення, охорони навколишнього середовища та у справах молоді
(Ремига Л. Т.) та заступника міського голови згідно з розподілом обов’язків.

Міський голова

В.В. Миколаєнко

Звіт
щодо виконання Міської програми
«Діти Херсона» на 2016-2020 роки за 2017 рік
Основними завданнями служби у справах дітей управління молоді та спорту
Херсонської міської ради є: забезпечувати своєчасне виявлення, облік,
проведення соціального інспектування сімей, які не спроможні виконувати
виховні функції. У разі неможливості проживання дітей з батьками,
забезпечувати їх своєчасне вилучення та подальше влаштування до відповідних
закладів, обов’язково враховуючи думку дитини, індивідуальні характеристики,
сімейну ситуацію та соціальну історію. Відповідно до Закону України „Про
забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування”, забезпечувати, за умови втрати
дитиною батьківського піклування, першочергове її влаштування в сім’ї громадян
України (пріоритет – національне усиновлення), під опіку або піклування, дитячі
будинки сімейного типу, прийомні сім’ї; забезпечувати інформаційну підтримку
вирішення актуальних питань сімейної політики, пропаганду влаштування у сім’ї
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; вдосконалювати
систему соціальної роботи з сім'ями, що мають дітей і опинилися в складних
життєвих обставинах; 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; запобігання соціальному сирітству, подолання
бездоглядності та безпритульності серед дітей.
Станом на 02.01.2018 на обліку служб у справах дітей перебуває 582 дітейсиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. За 2017 рік до сімейних
форм виховання влаштовано 144 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування.
Назва району

Усиновлено

Опіка та
піклування

Прийомні
сім’ї

Дніпровський
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5
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3
3
-
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7
1
-

Всього по місту:

43

87

6

8

144

Службою у справах дітей управління молоді та спорту Херсонської міської
ради спільно із районними службами у справах дітей та з працівниками
Головного управління Національної поліції в Херсонській області постійно
проводяться цільові профілактичні
рейди з метою виявлення дітей, які
займаються бродяжництвом, жебракуванням, вживають токсичні речовини на
території міста Херсона для влаштування їх у соціальні заклади для дітей, з
метою соціальної реабілітації та організації їх оздоровлення. Під час проведення
рейдів здійснюється обстеження житлово-побутових умов проживання та
утримання дітей, з батьками та неповнолітніми проводяться бесіди. Постійно
здійснюються перевірки місць скупчення неповнолітніх, схильних до
бродяжництва, жебракування, виявлених дітей влаштовуємо у соціальні заклади
для неповнолітніх.
З дітьми, яких було виявлено під час рейдів та їх батьками проведено
профілактичну роботу, направлену на недопущення в подальшому подібних
випадків. В подальшому ці діти перебувають на профілактичному контролі служб
у справах дітей
На 02.01.2018 проведено 243 профілактичних рейди
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Щоквартально проводились засідання координаційних рад у справах дітей
при виконавчих органах Херсонської міської ради.
01.06.2017 було проведено акцію «День захисту дітей» на території ТРЦ
«Фабрика» у JampPark для дітей пільгових категорій.
29.08.2017 в малій залі виконавчого комітету Херсонської міської ради
проведено щорічну акцію «Готуємо дітей до школи». Під час акції
діти-першокласники пільгових категорій отримали портфелі з канцелярським
приладдям. Всього видано 160 портфелів дітям-сиротам та дітям, позбавленим
батьківського піклування, а також дітям які опинилися в складних життєвих
обставинах.
14.09.2017 на території історико-розважального комплексу «Зелені хутори
Таврії» проведено акцію «Не залишимо без уваги жодної дитини», яка
супроводжувалась екскурсією, відвідуванням майстер-класів по стародавнім
ремеслам, декоративно-прикладної виставки та музею побуту.
22.12.2017 проведено акцію «Святий Миколай» у Центрі розвитку сім’ї та
батьківства для дітей з сімей, які опинились у складних життєвих обставинах.
29.12.2017 проведено акцію «Святковий Новий рік» у Благодійному фонді
«Мій дім» для дітей пільгових категорій.
Згідно з кошторисом до Міської програми «Діти Херсона» видано
матеріальну допомогу на: оздоровлення дітей разом з батьками двом дитячим
будинкам сімейного типу та прийомній сім’ї; проведення поточного ремонту та
придбання пральних машин для дитячих будинків сімейного типу.
Станом на 02.01.2018, в місті Херсоні функціонують два дитячих будинки
сімейного типу, де виховуються п'ятнадцять дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, а також чотири прийомні сім'ї, в яких виховуються
сім дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
Службою у справах дітей здійснюється інформування громадськості про
проблеми дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,
пропагування через засоби масової інформації.
З метою підвищення активізації національного усиновлення, а також
влаштування дітей до інших форм сімейного виховання в місті Херсоні
запроваджено соціальний проект на телеканалі «Скіфія» «Подаруй світло».
Інформація з питань влаштування дітей до сімейних форм виховання
розміщується на сайтах міської та районних у місті Херсоні рад.
Начальник управління молоді та спорту

О. В. Заболотний

