Помічнянська міська рада
Добровеличківського району Кіровоградської області
Виконавчий комітет
РІШЕННЯ
від 30 липня 2019 року

№ 65
м. Помічна

Про затвердження стратегічного
плану дій з реформування системи
інституційного догляду і виховання
дітей на 2019-2026 року на території
Помічнянської ОТГ
На виконання розпорядження голови Кіровоградської обласної державної
адміністрації від 16.01.2019 року № 12-р «Про затвердження обласного
стратегічного плану дій з реформування системи інституційного догляду і
виховання дітей в Кіровоградській області на 2019-2026 роки», враховуючи
інформацію заступника міського голови Щербатюка А.С. з даного питання в
розрізі Помічнянської ОТГ, керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», виконком міської ради
вирішив:
1. Затвердити стратегічний план дій з реформування системи
інституційного догляду і виховання дітей на 2019-2026 роки на території
Помічнянської об’єднаної територіальної громади. (додається)
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника
міського голови з питань виконавчих органів радли Щербатюка А.С.

Міський голова

Антошик М.М.

Затверджено
рішенням виконкому міської ради
від 07.2019р. №
СТРАТЕГІЧНИЙ ПЛАН ДІЙ
з реформування системи інституційного догляду і виховання дітей на 2019-2026 роки
на території Помічнянської об’єднаної територіальної громади
№
з/п
1

Дії
2

Термін
виконання

Відповідальні виконавці
3

4

Фінансові
витрати

Показники виконання
5

6

Основна мета обласного плану дій з реформування системи інституціонального догляду і виховання дітей в Помічнянській ОТГ на 2019-2026 роки (далі
- план):
Послідовне реформування діючої системи інституційного догляду і виховання дітей в ОТГ та формування системи, яка забезпечить проживання, догляд і
виховання дитини в сім’ї або в умовах максимально наближених до сімейних
І. Координація та взаємодія в процесі реформування системи інституційного догляду та виховання дітей
Стратегічні цілі:
1) створення ефективних механізмів координації і взаємодії усіх суб'єктів реформування системи інституційного догляду та виховання дітей;
2) визначення рівнів відповідальності в процесі реформи;
3) інтегрування основних принципів, цілей і завдань Національної стратегії та Обласного плану, регіональної програми та відомчих планів, плану соціальноекономічного та Стратегічного розвитку;
4) впровадження механізму прийняття рішень в інтересах дитини, залучення дітей до прийняття рішень, що стосуються їх долі.
1.
2019-2026
Залучення неурядових організацій до
Фінансування не
Включення
Виконком міської ради
роки
процесу реформування системи
потребує
представників
Центр
надання
інституційного догляду та виховання дітей в
неурядових організацій у
соціальних послуг
громаді
комітети, комісії,
населенню
робочі групи.

КНП «Помічнянська
міська лікарня»

II. Розвиток освітніх, медичних, соціальних і реабілітаційних послуг для дітей і сімей з дітьми
Стратегічні цілі:
1) створення системи якісних і ефективних послуг на рівні громади, що відповідає потребам дітей і сімей з дітьми, з метою попередження розлучення дітей з
біологічною родиною;

2) забезпечення дітей — вихованців закладів інституційного догляду послугами, необхідними для реінтеграції в суспільство, утримання та виховання дітей в
сімейному середовищі;
3) збільшення кількості дітей з особливими освітніми потребами, охоплених інклюзивним навчанням, продовження активного впровадження інклюзивного
навчання у закладах освіти;
забезпечення надання соціальних послуг дітям та сім'ям з дітьми.
Освітні послуги
1.
Створення та забезпечення функціонування
Створений інклюзивноцо 01 вересня
Виконком міської ради
інклюзивних ресурсних центрів (ІРЦ)
ресурсний центр, який
2019 року
Відділ освіти, Відділ
враховує потребу усіх
культури, туризму,
дітей громади з
молоді та спорту
особливими освітніми
потребами
2.
2019-2025
Створення нового освітнього середовища
Функціонування закладів
Виконком міської ради
роки
для учнів закладів загальної середньої освіти
загальної середньої
Відділ освіти, Відділ
освіти з новим освітнім
культури, туризму,
молоді та спорту
простором
3.

Впровадження інклюзивної освіти у закладах
дошкільної освіти

2019-2025
роки

Виконком міської ради
Відділ освіти, Відділ
культури, туризму,
молоді та спорту

Забезпечення
дошкільною освітою
дітей 3 особливими
потребами

4.

Забезпечення послуги особистого асистента
в закладах освіти, для дітей з порушеннями
розвитку, введення ставок асистентів
вчителів та вихователів

2019-2026
роки

Виконком міської ради
Відділ освіти, Відділ
культури, туризму,
молоді та спорту

5.

Забезпечення підвезення дітей з особливими
освітніми потребами для отримання освітніх
послуг в закладах загальної середньої та
дошкільної освіти

2019-2026
роки

Виконком міської ради
Відділ освіти, Відділ
культури, туризму,
молоді та спорту

Введення ставок
асистентів вчителів та
вихователів у закладах
загальної середньої
освіти, відповідно до
потреби
Функціонування в
громаді спеціального
транспорту
обладнаного місцями
для дітей на інвалідних
візках, для підвезення
дітей 3 особливими
освітніми потребами до

6.

Забезпечення зовнішньої та внутрішньої
доступності закладів освіти для дітей з
особливими освітніми потребами

7.

Створення ефективної системи надання
первинної медичної допомоги відповідно до
встановлених нормативів

8.

9.

10.

11.

Забезпечення належного патронажного
сестринського спостереження за
новонародженими і дітьми раннього віку із
сімей, які опинилися у складних життєвих
обставинах
Розробка і впровадження механізму
взаємодії: пологовий будинок - патронажна
сестра - центр первинної медико-санітарної
допомоги - дитяча обласна лікарня - центри
реабілітації - сім'я

Забезпечення ефективної системи вторинної
медичної допомоги. Розвиток установ, що
надають високоспеціалізовану медичну
допомогу для дитячого населення
Забезпечення середовища безпечного для
життя дитини в закладах дошкільної та
загальної середньої освіти

2019-2026
роки

Виконком міської ради
Відділ освіти, Відділ
культури, туризму,
молоді та спорту

Медичні послуги
2019-2026
Виконком міської ради
роки

КНП «Помічнянська
міська лікарня»
2019-2026
роки

Виконком міської ради
КНП «Помічнянська
міська лікарня»

Протягом 2019 року

Виконком міської ради
КНП «Помічнянська
міська лікарня»
Центр надання
соціальних послуг
населенню

2019-2026
роки

2019-2026
роки

Виконком міської ради
КНП «Помічнянська
міська лікарня»
Виконком міської ради
Відділ освіти, Відділ
культури, туризму,
молоді та спорту
КНП «Помічнянська
міська лікарня»

навчальних закладів,
відповідно до потреби
Всі заклади освіти
громади є доступними
для осіб 3 обмеженими
фізичними
можливостями
100% дитячого
населення забезпечені
медичними послугами
100% новонароджених і
дітей раннього віку
охоплені патронажним
наглядом
Розроблений та
впроваджений механізм
взаємодії.

Функціонування
розвиненої мережі
закладів
Координація роботи
щодо забезпечення
середовища безпечного
для життя дитини в
закладах дошкільної та
загальної середньої
освіти

Соціальні послуги
Перше
Виконком міської ради
півріччя
Центр надання
2019 року
соціальних послуг
населенню, громадські
організації (за згодою)

12.

Проведення комплексної оцінки потреб у
соціальних послугах в об'єднаній
територіальній громаді

13.

Розробка перспективних планів розвитку
системи соціальних послуг в об'єднаній
територіальній громаді

14.

Створення та забезпечення функціонування
системи соціальних послуг для дітей та сімей
з дітьми в кожній громаді.

2019-2024
роки

Виконком міської ради
Центр надання
соціальних послуг

15.

Забезпечення надання в громадах соціальних
послуг для дітей і сімей, які опинилися у
складних життєвих обставинах.

2019-2026
роки

Виконком міської ради
Центр надання
соціальних послуг

16.

Забезпечення якісного та ефективного
надання соціальної послуги кризового та
екстреного втручання надавачами
соціальних послуг
Створення і розвиток послуги соціального
супроводу при працевлаштуванні на
робочому місці для осіб з обмеженими
можливостями

2019-2026
роки

Виконком міської ради,

2020-2024
роки

Виконком міської ради

17.

18.

Створення та ведення реєстрів послуг, що
надаються одержувачам, та одержувачів
послуг(на рівні структур та послуг)

III квартал 2019 року

2019-2021
роки

Виконком міської ради,
неурядові громадські
організації (за згодою)

неурядові, громадські
організації (за згодою)

Виконком міської ради
Центр надання
соціальних послуг

Проведено оцінку
потреб та
проаналізовано потреби
населення у наданні
соціальних послуг.
Розроблено та
затверджено плани
розвитку системи
соціальних послуг
У громаді працює
фахівець із соціальної
роботи
Діти і сім'ї, які
опинилися у складних
життєвих обставинах,
знаходяться під
соціальним супроводом
Кількість наданих
соціальних послуг,
результативність їх
надання
100% осіб з
обмеженими
можливостями, які
потребують послуги
соціального супроводу
при працевлаштуванні
на робочому місці,
отримують дану
послугу
Створено та
забезпечено ведення
реєстрів послуг, що

населенню
ЦНАП
19.

Організація підготовки фахівців із
соціальної роботи для супроводу сімей, в
яких виховуються діти-сироти та діти,
позбавлені батьківського піклування

2019-2026
роки

Виконком міської ради
Центр надання
соціальних послуг
населенню, неурядові,
громадські організації (за
згодою)

Підвищено
кваліфікацію
фахівців щодо
надання послуги
соціального
Виконком міської ради
супроводу сімей, в
Центр надання
яких виховуються
соціальних послуг
діти-сироти та
населенню, неурядові,
діти, позбавлені
громадські організації
батьківського
(за згодою)
піклування
ІІ. Розвиток сімейних та інших форм альтернативного догляду для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
Стратегічні цілі:
1) створення системи якісних і ефективних форм альтернативного догляду;
створення умов для забезпечення прав дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, на проживання і виховання в сім'ї або в
умовах максимально наближених до сімейного середовища.
1.
2019-2026
Проведення інформаційних кампаній,
Збільшення кількості
Виконком міської ради
роки
спрямованих на популяризацію сімейних та
осіб, які бажають
Центр надання
альтернативних форм виховання дітей-сиріт
взяти на виховання
соціальних послуг
та дітей, позбавлених батьківського
дитину-сироту, дитину,
населенню, неурядові,
піклування
позбавлену
громадські організації
батьківського
(за згодою)
20.

Організація підвищення кваліфікації
для фахівців із соціальної роботи для
супроводу сімей, в яких виховуються
діти-сироти та діти, позбавлені
батьківського піклування

надаються
одержувачам та
одержувачів послуг
Підготовлено фахівців
до надання послуги
соціального супроводу
сімей, в яких
виховуються дітисироти та діти,
позбавлені
батьківського
піклування

2020, 2023,
2025 роки

піклування

2.

3.

4.

Організація пошуку, підбору та навчання
кандидатів в усиновителі, опікуни,
піклувальники, прийомні батьки, батькивихователі
Забезпечення здійснення якісного,
систематичного соціального супроводу/
супроводження прийомних сімей, дитячих
будинків сімейного типу, сімей
опікунів/піклувальників

2019-2026
роки

Забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, осіб з
їх числа, які перебувають на обліку осіб,
потребуючих поліпшення житлових умов

2019-2026
роки

2019-2026
роки

Виконком міської ради
Центр надання
соціальних послуг
населенню
Виконком міської ради
Центр надання
соціальних послуг
населенню, неурядові,
громадські організації
(за згодою)
Виконком міської ради

Збільшення чисельності
дітей, охоплених
сімейними формами
виховання
Забезпечено 100%
охоплення соціальним
супроводом/
супроводженням,
відповідно до вимог
Державного стандарту
Забезпечення житлом
не менше 10% дітейсиріт, дітей,
позбавлених
батьківського
піклування, осіб з їх
числа, що перебувають
на обліку осіб,
потребуючих
поліпшення житлових
умов

IІІ. Кадрове забезпечення реформування системи інституційного догляду та виховання дітей
Стратегічні цілі:
1) організація підготовки та перепідготовки всіх суб'єктів, що мають повноваження і відповідальність в процесі реалізації плану;
2) забезпечення достатньої кількості фахівців, які здійснюють свою діяльність у сфері захисту прав дітей та надання їм послуг;
3) забезпечення нових структур, служб, послуг якісними кадровими ресурсами;
обслуговування та керування професійної реконверсії (перепідготовки) кадрового потенціалу зі сфери інституційного догляду та виховання дітей.
1.
2019-2020
Введення посадових одиниць для
ІРЦ забезпечені
Виконком міської ради
роки
кадрового забезпечення інклюзивнокваліфікованими
Відділ освіти, Відділ
ресурсних центрів (ІРЦ). Підготовка
кадрами, персонал
культури, туризму,
персоналу
молоді та спорту
навчений
2.

Введення посади фахівця з інклюзивної
освіти на рівні об'єднаної територіальної
громади

2019-2020
роки

Виконком міської ради
сільських рад
об’єднаних
територіальних громад

Посади фахівця з
інклюзивної освіти
введено

3.

Забезпечення персоналом послуги
денного догляду. Підготовка персоналу

2019-2020
роки

4.

Забезпечення персоналом послуги
тимчасового відпочинку (перепочинку)
для батьків, які доглядають за дітьми з
комплексними обмеженнями
можливостей. Підготовка персоналу
Забезпечення персоналом центрів для
інклюзії дітей з особливими потребами,
що мають комплексні обмеження
можливостей

2019-2021
роки

5.

2020-2024
роки

Виконком міської ради
Центр надання
соціальних послуг
населенню
Виконком міської ради
Центр надання
соціальних послуг
населенню
Виконком міської ради
Відділ освіти, Відділ
культури, туризму,
молоді та спорту
Центр надання
соціальних послуг
населенню

__________________________________________________

Послуга денного
догляду забезпечена
кадрами відповідно до
потреб
Створено посади,
фахівці навчені

Створено посади,
фахівці навчені

