Протягом звітного періоду служба у справах дітей Черкаської
райдержадміністрації здійснювала діяльність із забезпечення прав та законних
інтересів дітей відповідно до плану роботи служби та державної адміністрації.
Станом на 01.04.2017 на території Черкаського району, за даним соціальних
паспортів сільських рад загальна кількість дитячого населення району віком від 0
до 18 років складає 13110 осіб. На первинному обліку служби у справах дітей
перебуває 116 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з яких 28
дітей-сиріт. 83 дітей даної категорії виховуються у родинах опікунів,
піклувальників. У прийомних сім`ях виховується 14 дітей, в дитячих будинках
сімейного типу в інших районах – 10 дітей первинного обліку Черкаської служби у
справах дітей, 1 дитина тимчасово влаштована в сім’ю родичів до вирішення
питання встановлення опіки. Загалом у сімейні форми виховання влаштовано 93 %
дітей цієї категорії. За ІІІ квартал 2017 року 4-м дітям надано статус дитинисироти, дитини, позбавленої батьківського піклування.
На обліку служби у справах дітей перебуває 20 дітей-сиріт, дітей, позбавлених
батьківського піклування, які можуть бути усиновлені, а також 4 сімейні пари, як
кандидати в усиновителі. За окремим графіком здійснюється нагляд за 37 сім`ями з
усиновленими дітьми, які проживають на території Черкаського району (протягом
ІІІ кварталу 2016 року здійснено 4 такі перевірки, про що складено відповідні
звіти).
Пріоритетним завданням служби є влаштування категорійних дітей у сімейні
форми виховання. З початку 2017 року 1 дитину первинного обліку служби у
справах дітей Черкаської РДА рішенням суду усиновлено жителями Черкаського
району, 1 дитину-сироту влаштовано під опіку, 4 дитини, позбавлених
батьківського піклування, – у прийомну сім’ю.
У районі функціонує 5 прийомних сімей (с. Руська Поляна, с. Думанці,
с. Мошни), в яких проживають і виховуються 14 дітей зазначеної категорії.
Відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 24.09.2008
№ 866 служба у справах дітей разом з центром соціальних служб для дітей, сім`ї та
молоді проводить ретельний підбір кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні
батьки, батьки-вихователі. Обов’язковою умовою для кандидатів в прийомні
батьки є проходження тренінгового курсу «Підготовка сімей до виховання
прийомної дитини». За ІІІ квартал 2017 року такі курси пройшла 1 сімейна пара як
кандидати в прийомні батьки.
Службою у справах дітей Черкаської райдержадміністрації ведеться банк
даних дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, який постійно
поновлюється. Функціонує Єдина інформаційно-аналітична система «Діти»,
програма «Електронна обліково-статистична картка дитини».
Протягом кварталу забезпечувалося виявлення дітей, які опинилися в складних
життєвих обставинах, з’ясовувалися причини та умови, що сприяють негативному
впливу на дітей, вживалися заходи щодо усунення складних життєвих обставин, в
які потрапили діти. Проводилися перевірки умов утримання та виховання дітей, в
тому числі в неблагополучних сім’ях, які перебувають на обліку сільських рад,
здійснювалося обстеження умов їх проживання. Всього за наслідками обстеження
умов проживання за ІІІ квартал поточного року складено – 16 актів.
За ІІІ квартал 2017 року на облік служби у справах дітей взято 12 дітей, які
опинилися в складних життєвих обставинах:
• зазнали фізичного насилля – 1;
• самовільне залишення постійного місця проживання– 1;

• проживання в сім'ї, де батьки ухиляються від виконання своїх
батьківських обов'язків – 10.
Усі випадки фізичного насильства в сім’ї розглядаються на засіданні комісії з
питань координації дій щодо попередження насильства у сім'ї та жорстокого
поводження з дітьми, за результатами роботи якої вживаються заходи, спрямовані
на захист прав дитини.
Через неналежне виконання батьківських обов`язків протягом з початку 2017
року відповідно до рішення виконкому сільської ради у зв’язку із загрозою життю
та здоров’ю дітей було вилучено 2 дітей та влаштовано за клопотанням служби у
справах дітей на тимчасове перебування до спеціалізованих дитячих закладів.
Ініційовано та направлено відповідні матеріали про притягнення до
адміністративної відповідальності за невиконання батьківських обов’язків щодо
виховання та утримання своїх дітей (ст. 184 КупАП) – 3 осіб.
Загалом протягом звітного періоду на тимчасове влаштування направлено 6
дітей до КЗ «Черкаський обласний Центр соціально-психологічної реабілітації
дітей» Черкаської обласної ради направлено, 2 дитини – до КЗ «Черкаський
обласний спеціалізований Будинок дитини» Черкаської обласної ради.
Службою у справах дітей розроблено та затверджено рішенням комісії з
питань захисту прав дітей Черкаської РДА індивідуальні плани соціального захисту
дітей Черкаського району, які мають статус дитини-сироти, дитини, позбавленої
батьківського піклування, а також дітей, взятих на облік, як таких, що опинилися у
складних життєвих обставинах.
Протягом звітного періоду 3 дитини повернуті з дитячих закладів в сім’ї
батьків (опікунів) після проведеної роботи щодо усунення причин (неналежне
виконання батьківських обов’язків, незадовільні житлово-побутові умови, конфлікт
в сім’ї тощо), через які ці діти не могли проживати з батьками.
Постійно здійснюється моніторинг кількості дітей із сімей учасників АТО, в
тому числі в яких батьки загинули. На сьогоднішній момент сімей з дітьми
учасників АТО, батьки яких загинули, на території району немає.
На обліку служби перебувають 2 неповнолітніх, засуджених з призначенням
іспитового терміну, з якими проводиться профілактична робота.
З метою профілактики правопорушень серед дітей, підвищення правової
обізнаності молоді здійснено:
- профілактичні рейди та спільні з працівниками поліції, ЦСССДМ, відділу
освіти, сім`ї, молоді та спорту Черкаської РДА – 10;
- проведено лекцій, бесід серед учнів – 3.
Поновлено реєстр житла, яке мають на праві власності чи праві користування
діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування. Проведено консультації з
опікунами щодо можливості закріплення житла дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування.
Підготовлено документи дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, які набули повноліття, для подальшої виплати одноразової допомоги
відділом освіти Черкаської райдержадміністрації (з початку 2017 – 12 статусних
дітей).
Проведено 3 засідання комісії з питань захисту прав дітей (розглянуто 30
питань).
Працівниками служби протягом ІІІ кварталу 2017 року взято участь у 30
судових засіданнях з питань захисту прав та інтересів дітей.

З метою захисту прав та інтересів дітей подано до суду 6 позовних заяв, з яких
5 – щодо позбавлення батьківських прав, 1 – звільнення опікуна від обов’язків
через неналежне їх виконання.
Здійснюється постійне консультування громадян з питань захисту прав та
інтересів дітей.
Службою у справах дітей за звітний період підготовлено 23 проекти
розпоряджень РДА стосовно захисту прав та інтересів дітей.
З метою зміцнення соціального інституту сім’ї, профілактики правопорушень,
вживання алкогольних та наркотичних речовин начальником служби у справах
дітей Северинчук Л. А. проводяться профілактичні бесіди з учнями
загальноосвітніх шкіл, а також семінари для класних керівників загальноосвітніх
шкіл «Культура родинних взаємин».
До Дня знань дітям Черкаського району, які перебувають в складних життєвих
обставинах, вручені подарункові набори зі шкільним приладдям, придбані за
кошти, виділені з районного бюджету. 30 вересня цього року діти району взяли
участь у святковому заході до Дня усиновлення, який відбувся у «Центрі дитячої та
юнацької творчості м. Черкаси». Подружжя опікунів/піклувальників та
усиновлювачів Черкаського району були нагороджені грамотами ССД Черкаської
облдержадміністрації. Діти з батьками переглянули виставу Черкаського
академічного обласного українського музично-драматичного театру імені
Т. Г. Шевченка «Золоте курча».
Інформація щодо здійснення роботи з питань захисту прав та інтересів дітей
систематично висвітлюється на сторінках газети «Сільські обрії» та сайті
райдержадміністрації.

