БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Житомирської області
РІШЕННЯ
31 позачергова сесія 8-го скликання
30 червня 2022 року

№1731

Про затвердження Програми надання
комплексної послуги соціально-медичної
допомоги дітям на 2022-2025 роки

Керуючись статтею 26, статтею 34 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Порядком провадження органами опіки та
піклування діяльності, пов`язаної із захистом прав дитини, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 24.08.2008 року №866 «Питання
діяльності органів опіки та піклування, пов`язаної із захистом прав дитини», з
метою вжиття невідкладних заходів до забезпечення безпеки дитини, міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Програму надання комплексної послуги соціально-медичної
допомоги дітям на 2022-2025 роки, що додається.
2. Інформацію начальника служби у справах дітей Баранівської міської ради
Кучинської І.В. про хід виконання Програми надання комплексної послуги
соціально-медичної допомоги дітям за 2021 рік взяти до відома.
3. Службі у справах Баранівської дітей міської ради звітувати про хід
виконання Програми щороку до 15 лютого.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну діючу комісію з
гуманітарних питань, законності та депутатської етики (Сукманюк О.В.)
та постійну комісію з питань бюджету та комунальної власності,
економічного розвитку, транспорту та зв`язку (Демчишина І.І.).
Міський голова

Олександр МІГЕЙ

Додаток
до рішення
31 позачергової сесії
8скликання
міської ради

Баранівської

від 30.06.2022р.№1731
Розділ I. Загальна характеристика
1.

Ініціатор та
Програми

розробник Служба у справах дітей Баранівської
міської ради

2.

Співрозробники Програми

КНП «Баранівська ЦРЛ»

3.

Учасники Програми

Баранівська міська рада
Служба у справах дітей Баранівської
міської ради
КНП «Баранівська ЦРЛ»

4.

Відповідальні
Програми

виконавці Баранівська міська рада
Служба у справах дітей Баранівської
міської ради
КНП «Баранівська ЦРЛ»

5.

Мета Програми

Надання комплексної послуги соціальномедичної допомоги дітям з метою вжиття
невідкладних заходів до забезпечення їх
безпеки

6.

Цільова категорія дітей

Діти, які перебувають у складних життєвих
обставинах
Діти-сироти, діти, позбавлені батьківського
піклування
Діти, які залишилися без батьківського
піклування

7.

Термін реалізації Програми 2022-2025 роки

8.

Загальний обсяг фінансових В межах фінансової можливості
ресурсів, необхідних для
реалізації Програми, тис.
грн

9.

Основні
фінансування

джерела міський бюджет, інші
заборонені законодавством

джерела

не

Розділ II. Мета Програми та аналіз причин виникнення проблеми
Програма надання комплексної послуги соціально-медичної допомоги
дітям розроблена з метою створення ефективної системи захисту прав та
інтересів дитини на рівні громади, відповідає чинним нормативно-правовим
документам щодо захисту прав та інтересів дитини та її сім’ї.
Найбільш вразливою категорією населення є дитина, яка за різних
соціальних причин проживає в умовах, що негативно впливають на її життя, стан
здоров’я та розвиток, в результаті чого дитина залишається в ситуації ризику.
Станом на 01.02.2022 року на обліку служби у справах дітей Баранівської
міської ради перебуває:
86 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
8 дітей, які залишилися без піклування батьків;
104 дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах (з 37 сімей).
Протягом року службою у справах дітей у спільній роботі з УСЗН міської
ради, Новоград-Волинським РВП ГУНП в Житомирській обл., старостами
старостинських округів міської ради, медичними працівниками, РУ ГУ ДСНС
України в Житомирській області України у Житомирській області здійснено 78
обстежень сімей, які переважно (за результатами проведеної оцінки потреб
дитини та її сім’ї ФСР УСЗН ) перебувають у складних життєвих обставинах.
У результаті комісійних виїздів, а також за результатами усних
повідомлень, що надходять до служби у справах дітей для забезпечення безпеки,
обстеження стану здоров’я, надання необхідної медичної допомоги для
дитини/дітей протягом 2021 року до дитячого відділення центральної районної
лікарні службою у справах дітей Баранівської міської ради направлено (за
згодою батьків) 20 дітей із сімей, які переважно перебувають у складних
життєвих обставинах (145 ліжко/днів).
З метою реалізації на території громади державної політики з питань
медико-соціального захисту дітей з сімей, які перебувають у складних життєвих
обставинах має бути забезпечено належне фінансування професійного
медичного догляду дітей в період тимчасового їх перебування в медичному
закладі.
Розділ III. Завдання Програми
Забезпечення раціонального використання ресурсів Програми, здійснення
комплексу заходів, спрямованих на створення сприятливих умов для медико-

соціального захисту дітей. Розв’язання проблеми передбачає концентрацію
зусиль органів місцевого самоврядування, взаємодію всіх суб’єктів організації
соціального захисту дітей у випадку ризику конкретної дитини, яка потребує
захисту.
Розділ IV. Заходи Програми
1. Фінансування комплексної послуги соціально-медичної допомоги дітям
(надання необхідного додаткового або спеціального збалансованого харчування,
кошти на лікарські засоби та витратні матеріали, засоби догляду та гігієни,
матеріальне оснащення палат відповідно до потреб дітей).
Баранівська міська рада
Протягом 2022-2025 років
2. Організація високоякісних медичних послуг в умовах стаціонару та
надання належної амбулаторно-поліклінічної допомоги.
КНП «Баранівська ЦРЛ»
КНП «ЦПМСД» Баранівської міської ради
Протягом 2022-2025 років
3. Вжиття заходів невідкладного реагування у ситуаціях ризику для
дитини, організація соціального захисту дітей цільової групи.
Служба у справах дітей Баранівської міської ради
Протягом 2022-2025 років
Розділ V. Цільова група дітей
1. Діти, які перебувають у складних життєвих обставинах
2. Діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування
3. Діти, які залишилися без батьківського піклування

Розділ VI. Пріоритетні напрями реалізації Програми та результативні
показники
Для досягнення мети Програми визначені такі пріоритетні напрями
реалізації:
у соціально-економічній сфері – забезпечення реалізації державної
політики у сфері охорони дитинства;
у медичній сфері - надання комплексної послуги соціально-медичної
допомоги дітям, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітямсиротам, дітям, позбавлених батьківського піклування, дітям, які залишилися без

батьківського піклування, дітям переміщених з тимчасово окупованої території
або району проведення антитерористичної операції в період їх перебування в
медичному закладі.
Розділ VIII. Фінансово-економічне обгрунтування
Фінансування заходів Програми здійснюватиметься за рахунок коштів
бюджету Баранівської міської ТГ із залученням інших джерел не заборонених
законодавством.
Орієнтовний обсяг фінансування Програми – в межах фінансової
можливості.

Секретар ради

Володимир ЗАРЕМБА

