Реалізація у районі Плану реформування системи інституційного
догляду і виховання дітей
Курс України на європейську інтеграцію вимагає перегляду пріоритетів
державної політики у сфері охорони дитинства, впровадження успішних
підходів із світової практики захисту прав дітей, які базуються на забезпеченні
прав найкращих інтересів дитини, спрямовуються на підтримку сім’ї, створення
умов для виховання та розвиту дітей в сім’ї або середовищі, максимально
наближеному до сімейного.
Зокрема і в нашому районі проводяться відповідні заходи, що спрямовані
на реформування системи інституційного догляду і виховання дітей.
Так у закладах освіти створено умови для отримання кожним учнем того
рівня освіти, який відповідає здібностям та індивідуальним особливостям, що
спрямовано на розвиток інтелектуальної та емоційної сфери дитини,
формування її ціннісних орієнтирів, прищеплення навичок соціальної
компетенції через включення кожного школяра до системи ранньої предметної
орієнтації, професійного самовизначення та професійного навчання.
Крім того, у районі функціонує комунальна установа «Інклюзивноресурсний центр» Новоушицької селищної ради, у якому працюють директор,
психолог-дефектолог та логопед.
Шляхом створення інклюзивної групи в закладі дошкільної освіти
«Дзвіночок», що в Новій Ушиці дітям з особливими освітніми потребами
забезпечено рівний доступ до якісної дошкільної освіти . У закладі створено
команду психолого-педагогічного супроводу, яка здійснює моніторинг
навчального та психологічного розвитку дітей, що цього потребують. Також
таким дітям надаються корекційно-розвиткові послуги в комунальній установі
«Інклюзивно-ресурсний центр».
Батьки дітей, яким рекомендовано інклюзивне навчання з урахуванням
корекційної програми для дітей з тяжкими порушеннями мовлення, мають
можливість обрати спеціальне навчання у дошкільній групі спеціальної школи,
яка діє території Новоушицького району.
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«Новоушицький центр ПМСД», дітям, які цього потребують, надається
медична допомога в повному об`ємі відповідно до встановлених нормативів.
Усі новонароджені та діти раннього віку, в тому числі із сімей, які перебувають
у складних життєвих обставинах, охоплені профілактичним та диспансерним
наглядом. Також забезпечено в повному об`ємі отримання реабілітаційної
допомоги дітьми з обмеженими можливостями, які її потребували.
Комунальним некомерційним підприємством “Новоушицька центральна
районна лікарня” здійснено переогляд індивідуальних Програм реабілітації
дітей з обмеженими можливостями та визначено потребу у реабілітаційних
послугах дітям з обмеженими можливостями. Організовано палату реабілітації

при дитячому відділенні центральної районної лікарні. Діти отримують послуги
раннього втручання.
Потреби щодо надання допомоги дітям з урахуванням територіальної
доступності визначено, методики опрацьовуються. Усі діти, які проживають за
межами територіальної доступності, оглянуті педіатрами.
Управлінням соціального захисту населення райдержадміністрації
здійснено підсумковий аналіз даних, визначено потреби населення у соціальних
послугах, узагальнено інформацію щодо потенційних та фактичних
отримувачів соціальних послуг, суб’єктів, що надають соціальні послуги на
території району, рівень задоволеності у соціальних послугах та подано для
подальшого вивчення та узагальнення до Департаменту соціального захисту
населення обласної державної адміністрації.
Відділення соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді територіального
центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Новоушицької
селищної ради забезпечує надання в ОТГ та сільських радах соціальних послуг
для дітей і сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах. Сім’ї
отримують допомогу відповідно до потреб, знаходяться під соціальним
супроводом, а також отримують послуги за карткою отримувачів соціальних
послуг.
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райдержадміністрації протягом 2019 року за індивідуальною програмою
реабілітації безоплатно забезпечено 14 дітей з інвалідністю 43
одиницями
технічних
засобів
реабілітації.
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інвалідністю виплачена грошова компенсація за самостійно придбаний
планшет.
Уповноваженого служби у справах дітей у Новоушицькій об’єднаній
територіальній громаді не створено.
Службою у справах дітей райдержадміністрації проводиться організація
підбору та підготовки кандидатів в усиновителі, опікуни, піклувальники,
прийомні батьки.
Постійно здійснюється контроль за умовами проживання, виховання та
розвитку дітей в 18 сім’ях опікунів (піклувальників), у яких виховується 24
дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, 5 сім’ях
усиновлювачів, у яких виховується 5 дітей, та в 7 прийомних сім`ях, у яких
виховується 16 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
На даний час сім’ї патронатного вихователя у Новоушицькому районі не
створено.
Житлових приміщень (квартир/будинків) для забезпечення житлом дітейсиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, за
кошти місцевого бюджету у 2019 році не придбавалось.

Протягом 2019 року Новоушицька районна державна адміністрація як
орган опіки та піклування згоди щодо влаштування дітей до інтернатних
закладів за заявами батьків не надавав.
Відповідальними виконавцями здійснюється проведення моніторингу та
оцінка виконання Плану реформування системи інституційного догляду і
виховання дітей у Новоушицькому районі на 2019-2026 роки у встановлені
терміни та відповідно до визначених показників.

