ВОЛОДИМИР ГАРКАВЕНКО ПРО РОБОТУ СЛУЖБИ У СПРАВАХ ДІТЕЙ ТА СІМ’Ї

Основною програмою, спрямова ною на соціально-правовий захист дітей
та сім'ї є Комплексна програма подо лання дитячої бездоглядності, підт римки сімей з дітьми та реформування
інтернатних закладів для дітей "Назустріч дітям" на 2009-2017 роки, затверджена рішенням міської ради № 06-47-V
від 07.10.2009 року (з наступними змінами), головною метою якої є створення
умов для подолання дитячої бездоглядності та безпритульності, реалізації державних гарантій і конституційних прав
дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, підтримка родин з
дітьми, які опинилися в складних життєвих обставинах.
У 2017 році на реалізацію комплексної Програми передбачена сума у розмірі 100,0 тис. грн..
Службою у справах дітей та сім’ї
проводиться цілеспрямована та послідовна робота щодо вирішення питань
соціально правового захисту дітей-сиріт
та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, дітей та
сімей, які прибули із тимчасово окупованих територій України та зони проведення антитерористичної операції.
Станом на 30.06.2017 року на первинному обліку служби перебуває 38 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
З даної категорії:
- 31 дітей виховуються в сім’ях опікунів, піклувальників.
- 6 дітей перебуває на повному дер жавному забезпеченні.
- 2 дитини виховуються у прийомній
сім’ї.
З метою координації діяльності ор ганів місцевого самоврядування щодо
додержання вимог законодавства, спрямованого на захист житлових та майнових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, проведено інвентаризацію житлових приміщень, які належать на праві користування або праві власності дітям-сиротам та
дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа. За наслідками обстеження визначено потребу по
кожній дитині-сироті та дитині, позбавленій батьківського піклування, у забезпеченні їх житлом після повернення з

навчальних закладів.
Із 38 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 6 дітей
мають право власності на житло, 28 ді тей мають право користування житлом
спільно з іншими особами (родичами), 2
дітей мають право користування житлом спільно з іншими особами, що не є
родичами, 2 дитини не забезпечені житлом.
Під час визначення місця проживання дітей, які залишилися без батьківського піклування, пріоритет віддається
сімейним формам виховання. Кілька
років поспіль питома вага дітей, які
влаштовуються на виховання в сім’ї
громадян тримається на рівні вищому
за середньо обласний. Коефіцієнт сирітства у місті найнижчий у Київській
області.
Службою у справах дітей та сім'ї у
встановлені нормативними докумен тами строки надаються висновки про
доцільність встановлення опіки, піклування, позбавлення батьківських прав,
визначення місця проживання дитини.
Актуальною на даний час залишається проблема бездоглядності дітей,
що полягає у невиконанні батьками
соціально-виховних функцій.
Станом на 30.06.2017 року на обліку
дітей, які опинилися у складних життє вих обставинах у службі у справах дітей
перебуває 16 дітей, які виховуються у 9
сім’ях. В основному це діти із сімей, у
яких батьки ухиляються від виконання
батьківських обов’язків.
Спеціалістами служби у справах
дітей та сім'ї міської ради забезпечено
постійний контроль за умовами прожи вання дітей в сім'ях, де батьки ухи ляються від виконання батьківських
обов’язків. З метою попередження не щас них випадків серед дітей спе ціалістами служби у справах дітей проведено обстеження умов проживання
дітей в 50 сім’ях. З метою недопущення
випадків загрози життю та здоров’ю
дітей з батьками регулярно проводяться
профілактичні бесіди, в ході яких батьки попереджаються про адміністративну та кримінальну відповідальність за
неналежне виконання своїх обов’язків.
З метою своєчасного виявлення та
обліку дітей із сімей, які неспроможні
виконувати виховні функції та пот ребують соціального захисту, службою
на ла годжена відповідна взаємодія з
освітянськими та медичними закладами
міста.
Регулярно проводяться профілактичні рейди щодо попередження дитячої бездоглядності, жебракування, правопорушень, соціальне інспектування
дітей із сімей, що опинилися в складних
життєвих обставинах. Службою ініційовано притягнення до відповідальності
6 батьків за ухилення від виконання
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обов’язків щодо виховання дітей. Пра цівниками ювенальної превенції Ва сильківського відділення поліції ГУ НП
в Київській області складені відповідні
протоколи.
У 221 багатодітних родинах виховується 724 дітей, зокрема: у 183 сім’ях
виховується по 3 дітей, у 24 сім’ях по 4
дітей, у 9 сім’ях по 5 дітей, у 4 сім’ях по
6 дітей, у 1 сім’ї 10 дітей.
Протягом І півріччя 2017 року службою у справах дітей та сім’ї видано 70
посвідчень батькам та 115 посвідчення
дітям з багатодітних сімей, які дають
можливість користуватися відповідними пільгами.
З нагоди Дня матері та Міжнародного
дня сім’ї 20.05.2017 спільно з ЦДЮТ
проведена велика концертна програма
народного хореографічного колективу
«Веселка» «Ми матір називаємо святою»,
відзначено подяками 25 родин. Учасники
свята були заохочені солодощами.
Упродовж І півріччя 2017 року
проводилась робота з надання ін формаційної допомоги військовослужбовцям, які приймають чи приймали
участь в АТО та членам їх сімей, а саме:
консультації щодо пільг, передбачених
законодавством; оформлення та надання одноразової матеріальної допомоги;
психологічна та соціальна допомога;
оздоровлення дітей тощо.
На обліку служби перебуває 433
учасника АТО та членів їх сімей, в тому
числі 5 сімей загиблих військовослужбовців, які брали участь в антитерористичній операції, 45 осіб, які постраждали під час антитерористичної операції.
Налагоджена робота з сім'ями учасників антитерористичної операції щодо
виплати матеріальної допомоги з міського та обласного бюджетів.
Щоквартально відбуваються спільні
наради координатора з питань по передження насильства в сім’ї зі спеціалістами ЦСССДМ та відповідальним
дільничним інспектором по роботі у
напрямку насилля Васильківського відділу поліції ГУ НП в Київській області
щодо своєчасного реагування на випадки насилля та покращення роботи з
питань його попередження.
З метою поінформованості громадськості міста розповсюджувалися
інформаційні матеріали та проводилась
роз’яснювальна робота з питань торгівлі людьми та будь-яких проявів ґендерної дискримінації, утвердження рівності прав жінок і чоловіків, подолання
насильства в сім’ї з питань попередження насильства в сім’ї, торгівлі людьми
та будь-яких проявів ґендерної дискримінації, утвердження рівності прав
жінок і чоловіків.
Володимир Гаркавенко,
начальник служби у справах
дітей та сім’ї

