ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови районної
державної адміністрації
10.09.2018 № 318
ПЛАН
заходів щодо реформування системи інституційного догляду і виховання на 2018-2026 роки
№
з/п

Завдання

1

2

1.

1)

Заходи

Термін виконан
ня

Виконавці

3
4
5
I. Управління процесом реалізації Плану заходів

Індикатори
(показники)
виконання завдань
6

Створення ефек тивних механізмів координації і
взаємодії всіх
суб’єктів реформування системи
інституційного
догляду і
виховання дітей
Опрацювати питання ІV квартал 2018
щодо
створення року
міжвідомчої робочої
групи
з
питань
охорони дитинства та
розвитку системи

Служба у справах дітей
райдержадміністрації,
відділ освіти
райдержадміністрації
управління соціального
захисту населення

Прийнято відповідні
розпорядчі акти

2
Продовження додатку
1

2)

2

3
соціальних
послуг
для підтримки дітей і
сім’ї

4

Розробити
план IV квартал
розвитку
системи 2018 року
соціальних
послуг
для дітей та сімей з
дітьми із залученням
до
їх
розробки
громадських
організацій,
благодійних фондів

5
райдержадміністрації,
КЗ «Василівський центр
ПМСД» ВРР ЗО, КУ
«Василівська центральна
районна лікарня» ВРР
ЗО, районний центр
соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді
Служба у справах дітей
райдержадміністрації,
відділ освіти
райдержадміністрації,
управління соціального
захисту населення
райдержадміністрації,
КЗ «Василівський центр
ПМСД» ВРР ЗО, КУ
«Василівська центральна
районна лікарня» ВРР
ЗО, районний центр
соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді,
виконкоми сільських,

6

Затверджено плани
розвитку
системи
соціальних
послуг
для дітей та сімей з
дітьми
в
Василівському
районі

3
Продовження додатку
1
3)

4)

2

3

4
Залучати неурядові ІV квартал 2018
громадські
року
організації,
що
здійснюють
діяльність у сфері захисту
прав дітей, надають
послуги для дітей і
сімей з дітьми на
території району

Забезпечити
Починаючи з 01
проведення
січня 2019 року
щорічного
аналізу
рішень за попередній
рік щодо вилучення
дітей із сімей та їх

5
селищної, міських рад
Служба у справах дітей
райдержадміністрації,
відділ освіти
райдержадміністрації
управління соціального
захисту населення
райдержадміністрації,
КЗ«Василівський центр
ПМСД» ВРР ЗО, КУ
«Василівська центральна
районна лікарня» ВРР
ЗО, районний центр
соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді,
виконкоми сільських,
селищної, міських рад
Служба у справах дітей
райдержадміністрації,
районний центр
соціальних служб для
сім'ї, дітей та молоді,
райдержадміністрації,

6
Укладено договори
про
співпрацю,
представників
неурядових
організацій
включено до складу
робочих
груп,
комісій

100% рішень щодо
влаштування дітей в
усі
форми
інституційного
догляду
та
до
сімейних форм

4
Продовження додатку
1

1.

1)

2)

2

3
влаштування в різні
форми інституційного
догляду і в сімейні
форми виховання

4

5
виконкоми сільських,
селищної, міських рад

6
виховання
розглядається
на
засіданнях дорадчих
органів з питань
захисту прав дітей
II. Розвиток соціальних, освітніх, медичних, реабілітаційних послуг для дітей і сімей з дітьми
Моніторинг потреб
у наданні
соціальних послуг
Проаналізувати
Щороку,
Служба у справах дітей
Пріоритети розвитку
основні соціальноІ квартал
райдержадміністрації,
соціальних
послуг
демографічні
відділ освіти
(за
результатами
показники щодо
райдержадміністрації,
аналізу) визначено в
становища дітей та
управління соціального
районному плані
сімей на території
захисту населення
План коригується за
району
райдержадміністрації,
результатами
районний центр
щорічного аналізу
соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді,
виконкоми сільських,
селищної, міських рад
Визначити потреби Щороку,
Служба у справах дітей
Подано пропозиції
сільських, селищної, І квартал
райдержадміністрації,
щодо фінансування
міських рад району у
відділ освіти
необхідних

5
Продовження додатку
1

3)

2

3
додаткових
соціальних, освітніх,
медичних
і
реабілітаційних
послугах для дітей та
сімей з дітьми, в
ресурсах, у тому
числі
професійних
кадрах,
необхідних
для
забезпечення
надання таких послуг

Провести
Щороку
інвентаризацію
І квартал
соціальних, освіт-ніх,
медичних
і
реабілітаційних
послуг, що фактично
надаються дітям та
сім’ям з дітьми різних
категорій

4

5
райдержадміністрації,
управління соціального
захисту населення
райдержадміністрації, КЗ
«Василівський центр
ПМСД» ВРР ЗО, КУ
«Василівська центральна
районна лікарня» ВРР
ЗО, районний центр
соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді,
виконкоми сільських,
селищної, міських рад
Служба у справах дітей
райдержадміністрації,
відділ освіти
райдержадміністрації,
управління соціального
захисту населення
райдержадміністрації,
КЗ «Василівський центр
ПМСД» ВРР ЗО, КУ
«Василівська

6
соціальних
послуг
для включення до
бюджетних запитів
на
наступний
фінансовий рік

Результати
інвентаризації
враховано
для
підготовки
бюджетних запитів
зведених
місцевих
бюджетів
для
забезпечення
надання
послуг
догляду за дітьми

6
Продовження додатку
1

2

Забезпечити
Щороку
проведення
моніторингу
рівня
впровадження
послуги
раннього
втручання
для
забезпечення
розвитку
дитини,
збереження
її
здоров’я та життя

4)

2.

3

Попередження
влаштування дітей
в заклади
інституційного
догляду та послуги для сімей з
дітьми, які пере-

4

5
центральна районна
лікарня» ВРР ЗО,
районний центр
соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді,
виконкоми сільських,
селищної, міських рад
КЗ «Василівський центр
ПМСД» ВРР ЗО, КУ
«Василівська центральна
районна лікарня» ВРР
ЗО

6

Забезпечено
проведення моніторингу відповідно до
стандартів послуги
раннього втручання

7
Продовження додатку
1

1)

2)

2
бувають в складних життєвих
обставинах

3

4

5

Ввести посади
2018 - 2020 роки
фахівців із соціальної
роботи за
результатами оцінки
потреб сільських,
селищної, міських рад
району та
забезпечити їх
технічне оснащення

Виконкоми сільських,
селищної, міських рад,
районний центр
соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді

Забезпечити надання 2019-2026 роки
в
сільських,
селищній,
міських
радах району послуг
для дітей і сімей, які
опинилися у

Служба у справах дітей
райдержадміністрації,
управління соціального
захисту населення
райдержадміністрації,
районний центр

6

Забезпечити
кількість фахівців з
соціальної роботи в
виконкомах
сільських, селищної,
міських рад району у
розрахунку не менше
ніж:
1 посада фахівця з
соціальної роботи на
2 тисячі населення в
сільській місцевості;
1 посада фахівця з
соціальної роботи на
6 тисяч міського
населення.
Діти
і
сім’ї
в
складних життєвих
обставинах
знаходяться
під
соціальним
супроводом, отри-

8
Продовження додатку
1

2

3)

1

2

3

4

складних
життєвих
обставинах.
Розробити
та
затвердити на кожній
території
програми
адресної підтримки
сімей з дітьми, які
опинилися
у
складних
життєвих
обставинах (надання
одноразової
натуральної
та
матеріальної
допомоги)
Забезпечити
Починаючи з ІV
функціонування
кварталу 2018 року
послуги
сімейного
патронату
в
сільських, селищній,
міських радах району
з
метою
попередження
влаштування
до
закладів
3
4

5
соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді,
виконкоми сільських,
селищної, міських рад

Служба у справах дітей
райдержадміністрації,
районний центр
соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді,
виконкоми сільських,
селищної, міських рад

5

6
мують
допомогу
відповідно
до
потреб. Затверджені
програми
адресної
підтримки сімей у
складних життєвих
обставинах
в
виконкомах
сільських, селищної,
міських рад району

Запроваджено
послугу
патронату
над
дитиною
в
районі

6

9
Продовження додатку
інституційного
догляду
дітей,
особливо
раннього
віку
Забезпечення
рівних
можливостей для
всіх дітей

3.

1)

2)

3)

1

2

Забезпечити розши- До 2020 року
рення
мережі
навчальних закладів з
інклюзивною формою
навчання відповідно
до потреби
Створення
2018 рік
інклюзивноресурсного центру у
районі
Створення
2018-2019 роки
матеріальнотехнічних
умов,
необхідних
для
функціонування
інклюзивно3
4
ресурсного центру та

Відділ освіти
райдержадміністрації

100%
дітей
з
особливими
освітніми потребами
задоволено
в
інклюзивній освіті

Відділ освіти
райдержадміністрації

Створено
інклюзивноресурсний центр

Відділ освіти
райдержадміністрації

Забезпечено
необхідні умови для
діяльності
інклюзивноресурсного центру

5

6

10
Продовження додатку
організації
інклюзивного
навчання
4)

5)

1

2

Забезпечити
підвезення дітей до
навчальних закладів,
закладів соціального
захисту - з метою
створення необхідних
умов для їх навчання,
у
тому
числі
автобусами,
пристосованими для
перевезення дітей, які
пересуваються
на
візках
Забезпечити
безперешкодний
доступ до приміщень
загальноосвітніх
навчальних закладів
осіб з інвалідністю
3
на рівні з іншими
особами,

Постійно, починаючи з вересня
2018 року

Відділ освіти
райдержадміністрації

Забезпечено 100%
від потреби

Постій-но, починаючи з IV кварталу
2018 року

Відділ освіти
райдержадміністрації

Забезпечено 100%
від потреби

4

5

6

11
Продовження додатку
облаштування таких
закладів
за
принципом
універсального
дизайну
Послуги для
дітей-сиріт, дітей,
позбавлених
батьківського
піклування
(насамперед тих,
які виходять із
закладів інституційного догляду)

4.

1)

1

2

Запровадити інститут Починаючи з ІV
наставництва
для кварталу 2018 року
роботи з дітьми, які
виховуються
в
закладах
інституційного
догляду, з метою їх
підтримки та
3
4
підготовки до
самостійного життя

Служба у справах дітей
райдержадміністрації,
районний центр
соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді,
виконкоми сільських,
селищної, міських рад
5

До 50% вихованців
закладів
інституційного
догляду
мають
наставників до 2020
року

6

12
Продовження додатку
2)

3)

4)

1

2

Забезпечити надання
послуг з соціальної
інтеграції
випускникам закладів
інституційного
догляду
протягом
року
Запровадити
соціальний супровід
дітей
з
закладів
інституційного
догляду, влаштованих
до сімейних форм
виховання
Забезпечити розвиток
мережі
прийомних
сімей та дитячих
будинків сімейного
типу для
влаштування дітейсиріт та дітей,
3
позбавлених
батьківського піклування
пропорційно
до
кількості дітей, які

Постійно,
починаючи
з ІV кварталу 2018
року

Районний центр
соціальних служб для
сім'ї, дітей та молоді,
виконкоми сільських,
селищної, міських рад

100%
випускників
охоплено послугою
соціальної інтеграції

Постійно

Районний центр
соціальних служб для
сім'ї, дітей та молоді,
виконкоми сільських,
селищної, міських рад

Запроваджено
соціальний супровід
у 100% сімей, у які
влаштовані діти

Постійно

Служба у справах дітей
райдержадміністрації,
районний центр
соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді,

Створено
дитячі
будинки сімейного
типу, прийомні сім'ї
для усіх дітей-сиріт
та дітей,

5
виконкоми сільських,
селищної, міських рад

6
позбавлених
батьківського піклування,
які
потребують

4

13
Продовження додатку
потребують
влаштування
протягом року,
районі

в

Забезпечення
надання якісних
реабілітаційних
послуг

5.

1)

2)

1
6.

влаштування
протягом року

2
Створення ефективної системи
надання первинної та вторинної
медичної допо-

Визначення потреби в I квартал 2019 року
реабілітаційних
послугах для дітей з
обмеженими
можливостями
Проведення
2018 – 2020 роки
роз’яснювальної
роботи
щодо
важливості раннього
виявлення у дітей
порушень розвитку
3
4

Управління соціального
захисту населення
райдержадміністрації

Аналіз проведений,
потреби виявлено

КЗ «Василівський центр Створення системи
ПМСД» ВРР ЗО, КУ
раннього виявлення
«Василівська центральна
районна лікарня» ВРР
ЗО
5

6

14
Продовження додатку
моги відповідно
до встановлених
нормативів
1)

2)

1

2

Забезпечення
2018-2026 роки
патронажного
сестринського
спостереження
за
новонародженими
дітьми
і
дітьми
раннього віку із сімей
зі
складними
життєвими
обставинами спільно
з
соціальними
працівниками
Розробка
і 2018-2019 роки
впровадження
механізму взаємодії:
пологовий будинок
3
4
(пологове відділення)
первинна
медична
ланка
відділення
(кабінет)
канамнестичного
спостереження
–

КЗ «Василівський центр
ПМСД» ВРР ЗО, КУ
«Василівська центральна
районна лікарня» ВРР
ЗО

100%
новонароджених
і
дітей раннього віку
охоплені
патронажним
наглядом

КЗ «Василівський центр
ПМСД» ВРР ЗО, КУ
«Василівська

Механізм
розроблений
запроваджений.

5
центральна районна
лікарня» ВРР ЗО

6

та
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служба
раннього
втручання-центри
реабілітації – сім’я
Створення і розвиток 2018-2026 роки
мережі
центрів
(кабінетів)
планування сім’ї зі
школами
відповідального
батьківства
у
співпраці
з
громадськими
організаціями

3)

1.

1

1)

КЗ «Василівський центр
ПМСД» ВРР ЗО, КУ
«Василівська центральна
районна лікарня» ВРР
ЗО

Розроблена
та
проваджується
програма навчання
молодих батьків по
догляду і вихованню
новонародженої
дитини

III. Реформування, перепрофілювання або трансформація закладів інституційного догляду
Проведення комплексної оцінки
контингенту та
2
3
4
5
6
потреб вихован-ців
закладів
інституційного
догляду
Провести аналіз
Поетапно,
Служба у справах дітей
Проведено аналіз
контингенту
починаючи з IV
райдержадміністрації,
контингенту
вихованців закладів
кварталу 2018 року відділ освіти
вихованців у всіх
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інституційного
догляду

2)

1

3)

2

до 2020 року

райдержадміністрації,
управління соціального
захисту населення
райдержадміністрації,
КЗ «Василівський центр
ПМСД» ВРР ЗО, КУ
«Василівська центральна
районна лікарня» ВРР
ЗО, Василівський
районний центр
соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді,
виконкоми сільських,
селищної, міських рад
Служба у справах дітей
райдержадміністрації,
районний центр
5

закладах
інституційного
догляду

року до 2020 року

соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді,
виконкоми сільських,
селищної, міських рад

перебувають
у
визначених закладах
інституційного
догляду.

Поетапно,
починаючи з I
кварталу 2019 року

Служба у справах дітей
райдержадміністрації,
районний центр

Розроблено
плани
заходів для дітей, які
перебувають
у

Здійснити
оцінку Поетапно,
потреб
кожного починаючи з IV
вихованця, вивчити
кварталу 2018
3
4
можливості
виховання у сім’ї та
розробити
індивідуальні плани
роботи з ними
Розробити
плани
заходів реінтеграції
дітей в біологічні

Здійснено
оцінку
потреб
100%
вихованців, які
6
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4)

1

5)

2

сім’ї, інші сімейні до 2021 року
форми
догляду
і
виховання,
реабілітації

соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді,
виконкоми сільських,
селищної, міських рад

Здійснити супровід
безпечної реінтеграції
дітей в біологічні
родини,
супровід
влаш-тування дітейсиріт,
дітей,
позбавлених
батьківського
піклування в сімейні
3

Служба у справах дітей
райдержадміністрації,
районний центр
соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді,
виконкоми сільських,
селищної, міських рад
виконкоми сільських,
селищної, міських рад
5

Поетапно,
починаючи
з I кварталу 2019
року до 2021 року

4

форми виховання та
альтер-нативні форми
догляду,
шляхом
проведення
індивідуальної роботи
з дитиною та сім’єю
Проводити спільно із Починаючи з IV
громадськими
кварталу 2018 року
організаціями,

Служба у справах дітей
райдержадміністрації,
відділ освіти

відповідних закладах
інституційного
догляду, відповідно
до результатів оцінки
потреб дитини та
індивідуального
плану роботи
Здійснено супровід
100%
дітей,
які
перебувають
у
відповідних закладах
інституційного
догляду

6

Розроблено
затверджено
установленому

та
в

18
Продовження додатку

1

2

благодійними
фондами
просвітницьку роботу
для формування у
вихованців закладів
інституційного
догляду, у тому числі
дітей з інвалідністю,
життєвих
навичок,
спрямованих
на
адаптацію
їх
до
самостійного життя,
підготовку до сімейного
життя,
формуван-ня навичок
3
відповідаль-ного
батьківства,
життєвих
навичок
безпечної поведінки
щодо профілактики
соціально
небезпечних хвороб
та
формування
здорового
способу
життя

райдержадміністрації,
районний центр
соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді,
виконкоми сільських,
селищної, міських рад

4

5

порядку
програму
просвітницької
роботи
серед
вихованців закладів
інститу-ційного
догляду.
В
усіх
закладах
інституційного
догляду розроблено
плани
просвітницьких
заходів на семестр.
100%
випускників
закладів
інституційного
6
догляду
охоплено
індивідуальною
та
груповою роботою
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IV. Інформаційна кампанія та комунікація з громадськістю
Висвітлення та
розповсюдження
інформації щодо
надання
соціальних послуг

1.

1)

1

2

Забезпечити
2018-2026
проведення
роки
інформаційної
кампанії
щодо
розвитку
системи
надання соціальних
послуг для дітей і
3
4
сімей з дітьми та
реформування
закладів
інституційного
догляду дітей у
Запорізькій області

Служба у справах дітей
Проведено
райдержадміністрації,
інформаційну
відділ освіти
кампанію
райдержадміністрації,
управління соціального
захисту населення
райдержадміністрації,
5
6
КЗ «Василівський центр
ПМСД» ВРР ЗО, КУ
«Василівська центральна
районна лікарня» ВРР
ЗО, Василівський
районний центр
соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді,
виконкоми сільських,
селищної, міських рад
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Забезпечити
2018-2026 роки
регулярне
висвітлення
у
місцевих
засобах
масової
інформації
реформи
системи
інституційного
догляду і виховання
дітей

2)

1

2

3

4

Служба у справах дітей
райдержадміністрації,
відділ освіти
райдержадміністрації,
управління соціального
захисту населення
райдержадміністрації,
КЗ «Василівський центр
ПМСД» ВРР ЗО, КУ
«Василівська центральна
районна лікарня» ВРР
ЗО, районний центр
соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді,
5

У місцевих ЗМІ
започатковано
тематичні рубрики
присвячені реформі.

6

виконкоми сільських,
селищної, міських рад
3)

Інформувати
про Починаючи
розвиток сімейного з 2019 року
патронату
та
наставництва

Служба у справах дітей
райдержадміністрації,
районний центр
соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді

Інформаційні
матеріали
про
розвиток сімейного
патронату
та
наставництва
розміщено
в
місцевих
засобах
масової інформації
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4)

1

5)

2

Здійснювати
на Починаючи з IV
регулярній
основі кварталу 2018 року
виявлення, опис та
поширення
кращих
практик
розвитку
соціальних послуг на
сімейній основі для
дітей та сімей району,
які
перебувають
складних
життєвих
обставинах
3
4

Служба у справах дітей
райдержадміністрації,
управління соціального
захисту населення
райдержадміністрації
районний центр
соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді,
виконкоми сільських,
селищної, міських рад

Поширити
досвід I квартал
діяльності
груп 2019 року
взаємодопомоги
батьків
дітей
з
інвалідністю
та
включення дітей з
інвалідністю
до

Служба у справах дітей
райдержадміністрації,
відділ освіти
райдержадміністрації
управління соціального
захисту населення
райдержадміністрації,

5

та на
веб-реурсах
району
Щороку готується та
поширюється
інформаційна
довідка щодо кращих
практик
надання
соціальних послуг на
сімейній основі для
дітей
та
сімей
Василівського
району,
які
перебувають у
6
складних життєвих
обставинах,
для
розміщення
на
офіційному
сайті
райдержадміністрації
Описано
кращі
українські практики,
представлено їх під
час
міжвідомчої
робочої наради за
участі представників
грома-дянського
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місцевих
спільнот
(підтримане
волонтерство,
інклюзивне дозвілля,
доступні
заклади
культури і спорту)

суспільства,
розміщено
на
офіційних
сайтах
структурних
підрозділів
райдержадміністрації

Інформаційнопросвітницькі
заходи

2.

1)

1

2)

районний центр
соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді,
виконкоми сільських,
селищної, міських рад

2

Проведення
інформаційнопросвітницьких
3
заходів до
Всесвітнього дня
хоспісної і
паліативної допомоги

Щороку,
другий тиждень
жовтня
4

КЗ «Василівський центр
ПМСД» ВРР ЗО, КУ
«Василівська
5
центральна районна
лікарня» ВРР ЗО

Забезпечено щорічне
інформування
громадськості про
6
стан
надання в районі
хоспісної і
паліативної
допомоги

Проведення
рекламноінформаційної
компанії щодо
пошуку кандидатів в
наставники,
патронатні
вихователі, пошуку

2018-2026 роки

Районний центр
соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді

Забезпечено
Проведення
рекламноінформаційної
компанії щодо
пошуку кандидатів в
районі
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3)

1

4)

2

потенційних
кандидатів в
прийомні батьки,
батьки-вихователі.
Розробка
2018-2020 роки
інформаційнороз’яснювальних
матеріалів: брошури,
листівки,
плакати,
буклети для різних
цільових аудиторій
3
4

Проведення заходів з
нагоди Дня захисту
дітей, Дня спільних
дій в інтересах дітей,
Дня усиновлення

2018-2026
роки

Служба у справах дітей
райдержадміністрації,
відділ освіти
райдержадміністрації
управління соціального
захисту населення
райдержадміністрації,
5
районний центр
соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді,
виконкоми сільських,
селищної, міських рад

Розроблені матеріали
поширюються
по
всій території району

Служба у справах дітей
райдержадміністрації

Щороку проводяться
культурнопросвітницькі заходи
для дітей пільгових
категорій
з
населених
пунктів
району, заходи з
пропагування
сімейних
форм

6
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виховання

Заступник керівника апарату,
начальник організаційного відділу апарату

Н. ПЛЮЙКО

