УКРАЇНА
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ ГОЛОВАНІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
від « 29 » липня 2011 року

№ 551-р
смт Голованівськ

Про забезпечення прав дитини та
реалізацію комплексу заходів щодо
вдосконалення роботи у цій сфері в
районі
Відповідно до законів України «Про охорону дитинства», «Про органи і служби у справах
дітей та спеціальні установи для дітей», «Про забезпечення організаційно-правових умов
соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»,
«Про Загальнодержавну програму «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН
про права дитини» на період до 2016 року», розпорядження голови облдержадміністрації від
11 липня 2011 року № 602-р «Про забезпечення прав дитини та реалізацію комплексу
заходів щодо вдосконалення роботи у цій сфері в області», з метою реалізації державної
політики щодо цілісної системи захисту прав дітей в районі:
рішенням районної ради від 24 грудня 2010 року № 18 затверджено районну програму з
реалізації в районі Національного плану дій щодо реалізації Конвенції ООН та передбачено
фінансування її заходів;
видано розпорядження голови районної державної адміністрації від 18 січня 2011 року
№ 34-р, яким затверджено районні заходи з виконання у 2011 році Загальнодержавної
програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на
період до 2016 року».
Згідно з дорученням Президента України від 8 квітня 2011 року № 1-1/637 та з метою
підвищення ефективності механізмів забезпечення прав і законних інтересів дитини та
реалізацію комплексу заходів щодо вдосконалення роботи у цій сфері в районі:
1. Затвердити заходи щодо вдосконалення роботи
реалізації прав дитини в районі (далі – Заходи) (додаються).

у

сфері забезпечення та

2. Звернути увагу:
начальника служби у справах дітей райдержадміністрації Сороки А.В., директора
районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Довгої О.В. на необхідність
активізації роботи щодо влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування до прийомних сімей;
начальника Голованівського РВ УМВС України в Кіровоградській області
Безкупського С.А., начальників відділу освіти райдержадміністрації Коломійчука М.А.,
відділу у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації Коваля С.В., служби у
справах дітей райдержадміністрації Сороки А.В., директора районного центру соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді Довгої О.В. на ріст показників дитячої злочинності та
необхідність проведення комплексних заходів, спрямованих на попередження їх проявів.
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3. Начальнику фінансового управління райдержадміністрації Дудару В.С. забезпечити
своєчасне фінансування районної програми по реалізації Національного плану дій щодо
реалізації Конвенції ООН про права дитини на період до 2016 року у 2011 році.
4. Начальнику служби у справах дітей райдержадміністрації Сороці А.В. розглянути у
ІІІ кварталі 2011 року на засіданні колегії райдержадміністрації питання реалізації в районі
державної політики щодо захисту прав та законних інтересів дітей.
5. Головним лікарям Голованівської центральної районної лікарні та КО «Побузька
селищна лікарня» здійснити оснащення пологових відділень Побузької селищної та
центральної районної лікарень сучасним обладнанням для надання невідкладної медичної
допомоги новонародженим та протягом ІІІ кварталу 2011 року провести роботу щодо
забезпечення створення запасів препаратів крові в медичних закладах району.
6. Зобов’язати керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації та
рекомендувати керівникам територіальних органів міністерств і відомств України в районі,
сільським, селищним головам забезпечити системну взаємодію щодо реалізації в районі
державної політики з питань захисту прав та законних інтересів дітей.
7. Начальнику управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації
забезпечити своєчасність виплат державних соціальних допомог відповідно до Закону
України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми», дітям-сиротам та дітям, позбавленим
батьківського піклування, які виховуються у прийомних сім’ях.
8. Службі у справах дітей райдержадміністрації забезпечити:
координацію роботи структурних підрозділів райдержадміністрації, організацій та
установ, які діють в інтересах дітей, щодо вирішення питань захисту прав, свобод і
законних інтересів дитини, у тому числі дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування;
контроль за збереженням житлових та майнових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, ведення Реєстру житла та майна дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування.
9. Зобов’язати керівників структурних підрозділів райдержадміністрації, рекомендувати
керівникам територіальних органів міністерств і відомств України в районі та сільським,
селищним головам інформувати службу у справах дітей райдержадміністрації про стан
виконання розпорядження голови районної державної адміністрації щокварталу до 1 числа
місяця, наступного за звітним періодом.
10. Службі у справах дітей райдержадміністрації надавати узагальнену інформацію про
хід виконання розпорядження голови районної державної адміністрації службі у справах
дітей облдержадміністрації щокварталу до 5 числа місяця, наступного за звітним періодом.
11. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника голови
районної державної адміністрації Бугаєнко О.П.

Перший заступник голови
районної державної адміністрації

О.ЯРОВИЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням голови Голованівської
районної державної адміністрації
від « 29 » липня 2011 року № 551-р
ЗАХОДИ
щодо вдосконалення роботи у сфері забезпечення
та реалізації прав дитини в районі
1. Забезпечити та організувати роботу щодо:
своєчасності виявлення дітей, які потребують захисту з боку держави, та надання їм
комплексної соціальної підтримки та допомоги;
влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,
першочергового в сім’ї громадян України;
вжиття вичерпних попереджувальних заходів у роботі з батьками, які ухиляються від
виконання батьківських обов’язків, для зниження рівня соціального сирітства.
Служба у справах дітей районної державної
адміністрації, виконкоми сільських, селищних рад
Постійно
2. Здійснювати дієвий контроль за умовами утримання та проживання дітей в сім’ях,
що опинилися у складних життєвих обставинах, прийомних сім’ях, дитячих будинках
сімейного типу, сім’ях опікунів та піклувальників, забезпечити надання їм якісних
соціальних послуг.
Служба у справах дітей районної державної
адміністрації, виконкоми сільських, селищних рад,
районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді
Постійно
3. Проводити медичний огляд дітей пільгових категорій та охопити медичним
оглядом 100 % дітей із сімей, які опинились в складних життєвих обставинах.
Унеможливлювати випадки формального їх проходження.
Голованіська
центральна
районна
КО «Побузька селищна лікарня»

лікарня,

Двічі на рік
4. Проводити спільні щотижневі профілактичні рейди (заходи) «Діти вулиці»,
«Вокзал», які спрямовані на своєчасне виявлення бездоглядних та безпритульних дітей,
попередження втягнення їх у злочинну діяльність
Служба у справах дітей районної державної
адміністрації, Голованівський РВ УМВС України в
Кіровоградській області
Щотижня
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5. Провести семінари-наради з керівниками навчальних закладів щодо підвищення
ефективності виховної роботи з неповнолітніми, спрямованої на попередження
безпритульності та бездоглядності, запобігання вчиненню дітьми правопорушень та
злочинів.
Відділ освіти райдержадміністрації, служба у справах
дітей райдержадміністрації
Вересень-жовтень 2011 року
6. Вжити заходи щодо належного забезпечення відділу кримінальної міліції у справах
дітей РВ УМВС України в області кваліфікованими кадрами та створення умов для їх
ефективної роботи.
Голованівський РВ УМВС України в Кіровоградській
області
Протягом 2011 року
7. Охопити стовідсотковим оздоровленням та відпочинком дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування.
Відділи у справах сім’ї, молоді та спорту, освіти,
служба у справах дітей райдержадміністрації
Протягом 2011 року
8. Забезпечувати якісний підбір потенційних прийомних батьків та батьків-вихователів,
які виявили бажання взяти на виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, з урахуванням потреб регіону
Районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді
Постійно
9. Забезпечити функціонування консультативних пунктів районного центру соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді у пологових відділеннях центральної районної та
Побузької селищної лікарень, роботу яких спрямовувати на запобігання відмов матерів від
новонароджених дітей.
Районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді, Голованівська центральна районна лікарня,
КО «Побузька селищна лікарня»
Постійно
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10. Здійснювати соціальний супровід осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, сприяти працевлаштуванню, захисту їх житлових та майнових
прав та продовженню їх навчання.
Районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді, районний центр зайнятості, відділ освіти,
служба у справах дітей райдержадміністрації
Постійно
11. Активізувати роботу щодо запровадження у навчальних закладах району
інклюзивного навчання.
Відділ освіти райдержадміністрації
Протягом 2011-2012 років
12. Охопити освітніми послугами дітей з обмеженими фізичними можливостями, які
підлягають навчанню, незалежно від стану здоров’я, місця їх проживання, виховання.
Відділ освіти райдержадміністрації
Протягом 2011-2012 років
13. Створити при пологових відділеннях центральної районної та Побузької селищної
лікарнях місця для залишення підкинутих немовлят «Віконце життя».
Голованівська
центральна
районна
КО «Побузька селищна лікарня»

лікарня,

До 30 вересня 2011 року
14. Провести роботу щодо виконання вимог чинного законодавства України про взяття
на квартирний облік дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
Служба у справах дітей районної державної
адміністрації, виконкоми сільських, селищних рад
До 30 вересня 2011 року
15. Визначити потребу у житлі, необхідну для забезпечення житлових прав дітей-сиріт
та дітей, позбавлених батьківського піклування.
Служба у справах дітей районної державної
адміністрації, виконкоми сільських, селищних рад
До 30 вересня 2011 року
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16. Розглянути можливість створення фонду соціального житла для дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування, із залученням представників бізнесу.
Виконкоми сільських, селищних рад, районний центр
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Протягом 2012 року
17. Передбачити у місцевих програмах зайнятості населення бронювання робочих
місць для працевлаштування випускників навчальних закладів, а саме: дітей-сиріт, дітей,
позбавлених батьківського піклування, та дітей з обмеженими фізичними можливостями.
Районний центр зайнятості
Грудень 2011 року
18. Забезпечити надання направлень дітям-сиротам та дітям, позбавленим
батьківського піклування, на перше робоче місце після закінчення ними навчальних
закладів.
Відділ освіти райдержадміністрації
Постійно
19. Створити умови і можливості для працевлаштування учнівської молоді у
канікулярний період, звернувши особливу увагу на соціально незахищені категорії дітей.
Виконкоми сільських, селищних рад, відділ у справах
сім’ї, молоді та спорту, служба у справах дітей
райдержадміністрації, районний центр соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді
Протягом 2011-2012 років
20. Пропагувати серед населення району історичну та культурну спадщину, традиційні
цінності українського народу, які спрямовані на збереження та морального зміцнення
сім’ї.
Відділи культури і туризму, освіти, у справах сім’ї,
молоді та спорту райдержадміністрації, виконкоми
сільських, селищних рад
Постійно
21. Забезпечити надання закладами культури району культурно-мистецьких та
інформаційних послуг для дітей пільгових категорій
Відділ культури і туризму райдержадміністрації
З 1 вересня 2011 року
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22. Забезпечити створення нових та облаштування існуючих спортивних майданчиків у
районі.
Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту районної
державної адміністрації
Протягом 2011-2012 років
23. Співпрацювати з громадськими, благодійними, релігійними організаціями, що
діють в інтересах дітей.
Структурні
підрозділи
районної
державної
адміністрації, територіальні органи міністерств та
відомств України, виконкоми сільських, селищних рад
Постійно
24. Забезпечити висвітлення в засобах масової інформації питань захисту прав та
законних інтересів дітей в області.
Структурні
підрозділи
районної
державної
адміністрації, виконкоми сільських, селищних рад
Постійно

______________________________

