
Захист дітей —  для Славутича слова не порожні
У місті створена система, яка 

дає можливість виявлення кожної 
обездоленої дитини і надання їй 
необхідної допомоги. Об'єднання 
зусиль міських структур: служби у 
справах дітей, центру соціальних 
служб для сім'ї, дітей та молоді, 
відділу у справах сім’ї та молоді у 
співпраці з правоохоронними ор
ганами, управлінням праці та 
соціального захисту населення, з 
фахівцями-психологами, педаго
гами, медиками, юристами, пред
ставниками громадських ор
ганізацій допомагають родині яко
мога повніше, раціональніше 
вирішити усі проблеми та захисти
ти права і законні інтереси дітей 
уразливих категорій. Діюча систе
ма сприяє оперативному прий
няттю рішень стосовно влаштуван
ня кожної дитини в сім'ю під опіку 
та піклування, на усиновлення, в

прийомну сім'ю, дитячий будинок 
сімейного типу. У Славутичі не було 
жодного випадку, щоб обездолена 
дитина втратила житло, яке вона 
мала, в тому числі і в гуртожитках 
комунальної власності, немає бро
дяжництва та жебракування, са
мовільного залишення родин.

Існує багаторічна практика 
піклування про дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклу
вання. Так, з 1990 року функціонує 
дитячий будинок сімейного типу 
Моргунової. Це один із перших в 
Україні закладів нових прогресив
них форм виховання дітей, позбав
лених батьківського піклування. 
Сім'я взяла на виховання та спільне 
проживання дітей з Київської об
ласті. Батькам-вихователям міська 
влада виділила обладнаний 
індивідуальний житловий будинок 
котеджного типу і створила не

обхідні умови для спільного прожи
вання. В особливій атмосфері 
сімейного затишку, уваги і роз
поділу обов'язків виросло 16 діток. 
Ця сім'я в 2005 році стала пере
можцем програми "Славутчанин 
року" в номінації "Активна життєва 
позиція". За відповідальне 
батьківство Указом Президента Ук
раїни від 2 листопада 2006 року 
мама Людмила Федорівна нагоро
джена орденом Княгині Ольги З 
ступеня. А 22 січня нинішнього року 
численні представники влади, гро
мадських організацій, педагогічних 
колективів, бізнесу, дитячих твор
чих колективів зібралися в залі уро
чистих подій міськвиконкому, щоб 
тепло привітати сім'ю Моргунових 
з 20-ю річницею з дня створення 
дитячого будинку сімейного типу.

Політика міста спрямована на 
досягнення нової якості життя

юних славутчан. На запроваджен
ня соціальних, економічних та де
мократичних стандартів у їх житті 
реалізується низка міських про
грам і серед них: "Турбота", "Дити
на", "Назустріч дітям", "Молодь 
Славутича", що спрямовані на ви
явлення дітей, які перебувають у 
складних умовах проживання, за
побігання ранньому соціальному 
сирітству, подолання дитячої без
доглядності та підтримки сімей з 
дітьми.

Упродовж 2005— 2008 років 
створено три прийомні сім'ї, на ви
хованні яких троє малолітніх дітей. 
П'ятеро малолітніх дітлахів усинов
лені турботливими батьками. Наші 
діти не направляються в інтернатні 
заклади області, а знаходяться під 
опікою славутчан.

Сьогодні на первинному обліку в 
службі перебуває 44 дитини, які

мають статус дитини-сироти, ди
тини, позбавленої батьківського 
піклування та забезпечені всіма 
соціальними гарантіями. У сім'ях 
опікунів піклувальників вихо
вується —  23 дитини, навчально- 
виховному комплексі "Дитячий бу
динок —  дошкільний навчальний 
заклад" —  14, дитячому будинку 
сімейного типу Моргунової Л.Ф. —  
З, прийомних сім'ях —  3, дитячому 
будинку "Волошка" м. Біла Церква 
—  1.

Орган опіки та піклування вико
навчого комітету Славутицької 
міської ради за рейтингом ефек
тивності діяльності органів вико
навчої влади та місцевого само
врядування у сфері забезпечення 
прав дитини за результатами 2009 
року посів почесне 2 місце по 
Київській області.
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