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Довідка
про розгляд Подання Генеральної прокуратури України «Про усунення порушень законодавства України щодо реалізації державних та регіональних програм у сфері охорони дитинства» та Подання
прокуратури Сумської області про дотримання норм чинного законодавства під час здійснення соціального супроводу сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах
Протягом 2013 року заходи, передбачені Обласною програмою з реалізації Конвенції ООН про права дитини на 2012-2016 роки, що затверджена рішенням сесії Сумської обласної ради від 27.09.2013 для виконання місцевими центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді виконані. Зокрема, Сумським обласним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді забезпечено надання соціальних послуг вагітним жінкам та породіллям щодо формування основ відповідального батьківства, організовано навчання з підвищення виховного потенціалу прийомних батьків та батьків-вихователів, проведено навчальні семінари для фахівців із соціальної роботи щодо організації роботи з сім’ями, які опинилися у складних життєвих обставинах, здійснено виїзди до населених пунктів області з метою контролю якості соціального супроводження прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей та осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах та оптимізації діяльності працівників районних та міських Центрів, пройшли навчальні семінари – тренінги для кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки - вихователі.
Протягом 2014 року заплановані аналогічні заходи, а також  впровадження програми адаптації до самостійного життя дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, із числа учнів старших та випускних класів інтернатних закладів (виїзні навчальні семінари на базі інтернатних закладів), що будуть реалізовані за наявності коштів.
Станом на 01.06.2014 працівниками місцевих Центрів відвідано 44 275 сімей, виявлено 1378 сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, в них дітей – 2307. На регіональному обліку перебуває 5511 сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, в них 10138 дітей. З них соціальним супроводом центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, охоплено 2168 сімей, в них 3343 дитини.
Сумським обласним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді підготовлено та надіслано директорам районних та міських центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді лист від 03.02.2014 № 02/95 щодо посилення соціальної роботи з сім’ями, в яких батьки або особи, які їх замінюють, ухиляються від виконання своїх обов’язків по відношенню до дитини з проханням негайного реагування на такі випадки та інформування обласного Центру.
У травні 2014 року відбулося спільне засідання Сумського обласного Центру, представників КВІ, КМСІі у форматі «круглого столу» на тему: «Профілактика рецидивної злочинності серед дітей та молоді», де були обговорені питання профілактики злочинності серед дітей, питання взаємодії місцевих Центрів та інших відповідних структур щодо забезпечення соціального супроводу та контролю за поведінкою дітей та молоді, які перебувають на обліку в кримінально-виконавчій інспекції. Результатом став план спільних дій щодо організації та проведення профілактичної роботи серед дітей та молоді, у тому числі, засуджених до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі, на 2014 рік.
Комунальна установа «Соціальний гуртожиток» створена відповідно до рішення Сумської міської ради від 21 грудня 2005 року № 1547-МР «Про створення комунальної установи «Соціальний гуртожиток». Цим рішенням також затверджене Положення про комунальну установу «Соціальний гуртожиток», у пункті 12 якого зазначено, що в гуртожитку може проживати не більше 28 осіб.
У 2012 році на Всеукраїнському конкурсі проектів та програм розвитку місцевого самоврядування виграв проект «Комунальний заклад «Районний центр – гуртожиток соціальної адаптації дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» в Сумському районі» (с. Лікарське), розроблений Сумською районною радою за участю Сумського обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. Реалізація проекту дозволила б створити в Сумському районі сучасний центр - гуртожиток соціальної адаптації дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа, який дозволить забезпечити житлом до тридцяти вихованців віком від 15 до 23 років терміном на три роки. Проектом планувалося здійснення загального керівництва Сумською районною радою шляхом визначення відповідальних осіб за його реалізацію. Сумська районна державна адміністрація контролювала би цільове використання коштів та якість робіт, фінансування заходів у рамках кошторису.
Організаціями - партнерами з реалізації проекту визначались 15 сільських, селищних рад Сумського району, Сумський районний центр зайнятості, Хотінський аграрний ліцей, управління праці та соціального захисту населення Сумської районної державної адміністрації, КУ «Управління розвитку інфраструктури та архітектурного планування Сумського району», ТОВ «Сумирайтепломережа», ТОВ АФ «Владана», 'ГОВ «Арістей», ТОВ САП «Родючість». ПП Велієв, ТОВ «Аграрне», громадська організація «Степанівська», ФГ «Натон».
Обсяг коштів, що станом на 2012 рік визначили необхідними для  реалізації проекту та джерела його фінансування: загальна вартість проекту 2236,9 тис. гривень, у тому числі: фонд конкурсу – 499,207 тис. гривень, внесок учасника конкурсу – 1413,14 тис. гривень, внесок організацій - партнерів 324,55 тис. гривень. Через відсутність фінансування на сьогодні проект не реалізується.
Сумським обласним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді розглянуто та ретельно проаналізовано Подання прокуратури Сумської області про усунення порушень Закону України «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю». З метою усунення порушень, Сумським обласним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді ужиті наступні заходи:
- направлено лист директорам міських та районних Центрів від 21.05.2014 № 01-19/375 «Про усунення центрами СССДМ порушень Закону України «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю» та усунення недоліків, зазначених у поданні прокуратури Сумської області»;
- затребувана та проаналізована інформація від директорів Охтирського, Сумського районних та Охтирського, Сумського і міських Центрів щодо усунення порушень, виявлених прокуратурою Сумської області;
- 04 червня 2014 року проведена нарада директорів районних та міських Центрів з питань забезпечення виконання Закону України «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю».
По суті викладених у поданні фактів повідомляємо наступне.
За інформацією, наданою директором Сумського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді на обліку Центру перебуває 6 неповнолітніх, які засуджені до покарань, не пов’язаних із позбавленням волі, та 17 неповнолітніх, які перебувають на профілактичному обліку у СКМСД Сумського РВ УМВС України у Сумській області. Під соціальним супроводом протягом І кварталу 2014 року перебувало 20 сімей, в яких виховуються неповнолітні вищезазначеної категорії.
У 2014 році сім’ям, в яких виховуються неповнолітні, засуджені до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі, надано 83 послуги, із них: соціально-педагогічних – 56, соціально-медичних – 4, соціально-економічних – 2, психологічних – 10, інформаційних – 11. Сім’ям, де виховуються неповнолітні, які перебувають на профілактичному обліку, в межах супроводу надано 255 послуг, із них: соціально-педагогічних – 152, соціально-медичних – 32, соціально-економічних – 13, інформаційних – 58.
Протягом звітного періоду фахівцями із соціальної роботи Сумського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді з неповнолітніми проводилася роз’яснювальна робота з питання профілактики вчинення повторних правопорушень, формування толерантного ставлення до однолітків, дотримання норм та правил поведінки в суспільстві, розвитку навичок міжособистісної взаємодії з оточуючими людьми, формування здорового способу життя, попередження виникнення шкідливих звичок. З метою попередження проявів асоціальної поведінки з неповнолітніми проводиться робота щодо формування навичок контролю власних емоцій, розвитку позитивних комунікаційних зв’язків, організації вільного часу та позитивного дозвілля.
Практичний психолог Центру щомісяця у приміщенні Сумського районного підрозділу Білопільського міжрайонного відділу кримінально - виконавчої інспекції проводить «Дні соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді».
Директором Сумського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді за результатами перевірки проведено нараду, поінформовано працівників Центру про необхідність усунення до 16.05.2014 порушень в особових справах соціального супроводу. Узяті пояснення фахівців із соціальної роботи Антоненко І.В. та Розумової A.C. щодо порушень у ході ведення соціального супроводу окремих сімей. До фахівця із соціальної роботи Антоненко І.В. застосовані заходи дисциплінарного впливу у вигляді догани.
Стосовно інформації про місце знаходження та перелік соціальних послуг, що надаються Сумським міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, розміщеної в Сумському міському пологовому будинку № 1, слід відмітити, що інформація оновлена.
За роз’ясненнями, наданими директором Охтирського міського Центру Поповим В.С. 06.05.2014 року на засіданні наради з розгляду питань організації роботи Охтирського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді розглянуто подання Охтирської міжрайонної прокуратури про усунення порушень вимог Законів України «Про захист суспільної моралі», «Про охорону дитинства», «Про попередження насилля в сім’ї» та іншого законодавства, усунення причин та умов, що їм сприяли, від 22.04.2014 № 85-1682- вих. 14. За підсумками наради 4 фахівцям із соціальної роботи оголошено догану, координатору роботи фахівців із соціальної роботи вказано на недоліки у роботі з даного питання, головний спеціаліст Горбонос О.В. попереджена, що у разі неналежного контролю за роботою фахівців із соціальної роботи буде притягнута до дисциплінарної відповідальності.
Подання Охтирської міжрайонної прокуратури від 22.04.2014 № 85- 1681 вих. 14 «Про усунення порушень Законів України «Про захист суспільної моралі», «Про охорону дитинства», «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю», «Про попередження насильства в сім’ї» та іншого законодавства, усунення причин та умов, що їм сприяли» було розглянуто 29.04.2014 на нараді працівників Охтирського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.
За фактами виявлених порушень, працівникам Охтирського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді вказано на недоліки та попереджено про недопущення їх у подальшій роботі.
Наказом Охтирського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді від 29.04.2014 № 8, 13 фахівцям із соціальної роботи Охтирського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді оголошено догану за неналежне виконання своїх посадових обов’язків та недостатній контроль за здійсненням соціального супроводу сімей, провідному спеціалісту Охтирського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Пасєчник П.М. вказано на недопустимість у подальшому порушень, пов’язаних із соціальним супроводом сімей та осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах.
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