УКРАЇНА
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ ГОЛОВАНІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
від « 11 » листопада 2011 року

№ 827-р
смт Голованівськ

Про
затвердження
районного
плану
заходів
з
виконання
у
2012 році Загальнодержавної програми
«Національний план дій щодо реалізації
Конвенції ООН про права дитини» на
період до 2016 року
Відповідно до доручення Президента України від 8 квітня 2011 року № 1-1/637 щодо
підвищення ефективності механізмів забезпечення захисту прав і законних інтересів дитини
в Україні, розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 330-р
«Про затвердження плану заходів з виконання у 2011 році Загальнодержавної програми
«Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до
2016 року», доручення Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2011 року № 19632/1/1-11
до Постанови Верховної Ради України від 5 квітня 2011 року № 3189-VІ «Про Рекомендації
парламентських слухань на тему: «Законодавче забезпечення та реальний стан справ
дотримання прав дитини в Україні» та розпорядження голови Кіровоградської обласної
державної адміністрації від 1 листопада 2011 року № 955-р «Про затвердження обласного
плану заходів з виконання у 2012 році Загальнодержавної програми «Національний план дій
щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року»:
1. Затвердити районний план заходів з виконання у 2012 році Загальнодержавної
програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на
період до 2016 року» (далі – план заходів), що додається.
2. Структурним підрозділам райдержадміністрації – відповідальним за виконання заходів,
органам місцевого самоврядування, керівникам підприємств, установ і організацій
забезпечити безумовне виконання плану заходів та до 20 січня 2013 року інформувати про
проведену роботу службу у справах дітей райдержадміністрації.
3. Службі у справах дітей райдержадміністрації проаналізувати стан виконання
розпорядження та до 1 лютого 2013 року надати узагальнену інформацію службі у справах
дітей облдержадміністрації.
4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти заступника голови
райдержадміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень.

Керівник апарату районної
державної адміністрації

О.РИБАК

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням голови Голованівської
районної державної адміністрації
від « 11 » листопада 2011 року № 827-р

РАЙОННИЙ ПЛАН ЗАХОДІВ
з виконання у 2012 році Загальнодержавної програми
«Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на період до 2016 року»

№
з/п

Зміст основного
завдання

1

2

1. Захист прав дитини на
охорону здоров'я

Найменування заходів

Відповідальні за виконання

Термін
виконання

Прогнозований
обсяг
Джерела
фінансових
фінансування
ресурсів для
виконання
завдань, тис.грн.

3
4
5
6
1. ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я ТА ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ ДІТЕЙ
1.1. Охорона здоров'я
1) забезпечити 100 % обстеження всіх
Голованівська центральна
Протягом
Місцевий
новонароджених на фенілкетонурію та
районна лікарня, Побузька
року
бюджет
вроджений гіпотеріоз у всіх лікувальноселищна лікарня
профілактичних закладах району
2) сприяти оснащенню акушерських та
Голованівська центральна
Протягом
Місцевий
пологових відділень районної, Побузької
районна лікарня, Побузька
року
бюджет
селищної лікарень сучасним обладнанням для селищна лікарня
надання невідкладної медичної допомоги
новонародженим, ефективно організувати та
належно забезпечити роботу виїзних
реанімаційних дитячих бригад

7
У межах
передбачених
видатків
У межах
передбачених
видатків

2
1

2.

2

Здійснення заходів,
спрямованих на
запобігання дитячій
інвалідності та
підвищення рівня
надання медичної
допомоги дітямінвалідам

3
3) організувати оздоровлення дітей із сімей,
які опинилися у складних життєвих
обставинах, на базі протитуберкульозного
санаторію
4) Забезпечити 100% проведення акредитації
лікувально-профілактичних закладів району
на звання «Лікарня доброзичлива до дитини»
5) провести Всеукраїнський тиждень
збереження репродуктивного здоров'я,
планування сім'ї, безпечного материнства та
відповідального батьківства

4
Голованівська центральна
районна лікарня, Побузька
селищна лікарня

5
Протягом
року

6
Місцевий
бюджет

7
У межах
передбачених
видатків

Голованівська центральна
районна лікарня

Протягом
року

Місцевий
бюджет

Протягом
року

Місцевий
бюджет

У межах
передбачених
видатків
У межах
передбачених
видатків

Протягом
року

Місцевий
бюджет

У межах
передбачених
видатків

Протягом
року

Місцевий
бюджет

У межах
передбачених
видатків

Протягом
року

Місцевий
бюджет

У межах
передбачених
видатків

Постійно

Фінансування
не потребує

Голованівська центральна
районна лікарня, Побузька
селищна лікарня, районний
центр соціальних служб
для сім’ї, дітей та молоді
6) забезпечити максимальний відсоток
Голованівська центральна
спільного перебування матері та дитини у
районна лікарня, Побузька
пологових стаціонарах району та пропаганду селищна лікарня
підтримки природного вигодовування
немовлят
7) забезпечити функціонування кімнати
Голованівська центральна
тимчасового перебування дитини в дитячому районна лікарня, Побузька
відділенні Голованівської центральної
селищна лікарня
районної лікарні.
8) провести санітарно-просвітницьку роботу Голованівська центральна
серед батьків з метою профілактики
районна лікарня, Побузька
соціального сирітства
селищна лікарня, служба у
справах дітей
1) провести у закладах охорони здоров’я
Голованівська центральна
профілактичні заходи з метою інформування районна лікарня, Побузька
батьків про способи запобігання виникненню селищна лікарня
дефіциту йоду у дітей, розроблення для
батьків рекомендацій щодо збереження
здоров’я дітей

3
1

2

3
1) провести у закладах охорони здоров’я
профілактичні заходи з метою інформування
батьків про способи запобігання виникненню
дефіциту йоду у дітей, розроблення для
батьків рекомендацій щодо збереження
здоров’я дітей
2) удосконалювати систему надання
медичних та соціальних послуг сім'ям, які
виховують дітей з особливими потребами
3) поліпшувати знання населення з питань
репродуктивного здоров’я, виховання
здорової дитини, профілактики вродженої та
спадкової патології у дітей
4) забезпечити проведення обов’язкового
медичного профілактичного огляду дітей до
18 років у дитячих амбулаторнополіклінічних закладах за участю батьків
5) продовжити створення мережі центрів
(відділень, кабінетів) медико-соціальної
допомоги дітям та молоді «Клініка, дружня
до молоді»
6) забезпечити проведення для лікарів
середнього медичного персоналу тренінгів з
метою поширення досвіду роботи зазначених
центрів стосовно надання дітям та молоді
медичних послуг
7) забезпечити роботу мережі кабінетів з
охорони зору дітей для запобігання
виникненню порушень зору у дітей
дошкільного та шкільного віку

4
Голованівська центральна
районна лікарня, Побузька
селищна лікарня

5
Постійно

6
Фінансування
не потребує

Голованівська центральна
районна лікарня, Побузька
селищна лікарня, районний
центр соціальних служб
для сім’ї, дітей та молоді
Відділ освіти районної
державної адміністрації,
Голованівська центральна
районна лікарня, Побузька
селищна лікарня
Голованівська центральна
районна лікарня, Побузька
селищна лікарня

Протягом
року

Фінансування
не потребує

Протягом
року

Місцевий
бюджет

У межах
передбачених
видатків

Протягом
року

Місцевий
бюджет

У межах
передбачених
видатків

Відділ освіти районної
Друге
державної адміністрації,
півріччя
Голованівська центральна
2012 року
районна лікарня
Голованівська центральна Щокварталу
районна лікарня, Побузька
селищна лікарня

Місцевий
бюджет

У межах
передбачених
видатків

Місцевий
бюджет

У межах
передбачених
видатків

Голованівська центральна
районна лікарня, Побузька
селищна лікарня

Місцевий
бюджет

У межах
передбачених
видатків

Протягом
року

7

4
1
1.

2
Формування
толерантного
ставлення до ВІЛінфікованих і хворих
на СНІД дітей

3
4
1.2. Протидія ВІЛ/СНІДу, туберкульозу та наркоманії
1) забезпечити інформування 100 % дітей
Голованівська центральна
старшого шкільного віку про те, як захистити районна лікарня, Побузька
себе від захворювання на ВІЛ/СНІД,
селищна лікарня
туберкульоз

5

6

Постійно

Фінансування
не потребує

Голованівська центральна
районна лікарня, Побузька
селищна лікарня

Постійно

Місцевий
бюджет

У межах
передбачених
видатків

Голованівська центральна
районна лікарня, Побузька
селищна лікарня

Постійно

Місцевий
бюджет

У межах
передбачених
видатків

Відділ освіти районної
державної адміністрації,
Голованівська центральна
районна лікарня, Побузька
селищна лікарня
5) забезпечити проведення серед дітей
Відділи освіти, у справах
конкурсів фотографій, малюнків, творів на
сім’ї, молоді та спорту
спортивну тематику
райдержадміністрації
1.3. Оздоровлення та відпочинок
1) забезпечити оздоровлення та відпочинок
Відділи у справах сім'ї,
дітей-сиріт та дітей, позбавлених
молоді та спорту, освіти,
батьківського піклування; дітей-інвалідів;
служба у справах дітей,
вихованців дитячих будинків сімейного типу управління праці та
та прийомних сімей; дітей з малозабезпечених соціального захисту
та багатодітних сімей; дітей
населення районної
військовослужбовців, журналістів та
державної адміністрації
працівників внутрішніх справ, які загинули
під час виконання службових обов’язків;

1 грудня
2012 року

Місцевий
бюджет

У межах
передбачених
видатків

Протягом
року

Фінансування
не потребує

Протягом
року

Місцевий
бюджет

2) вжити заходи профілактики вертикальної
трансмісії ВІЛ-інфекції з урахуванням
передового міжнародного та національного
досвіду
3) забезпечити дотримання у родопомічних
закладах вимог щодо профілактики
інфекційних захворювань, що передаються
через кров
4) провести в загальноосвітніх навчальних
закладах у Всесвітній день боротьби з
ВІЛ/СНІДом уроку на тему «Не дай СНІДу
шансу»

1.

Забезпечення права
дитини на
оздоровлення та
відпочинок

7

У межах
передбачених
видатків

5
1

2

1. Створення умов для
рівного доступу до
якісної освіти,
забезпечення закладів
освіти сучасною
комп'ютерною
технікою,
впровадження
інформаційних
технологій в галузі
освіти та соціальнокультурній сфері
2. Забезпечення
регулярного
безоплатного
перевезення учнів і
педагогічних
працівників до місць
навчання і додому у
сільській місцевості
3. Захист прав дітей на
здобуття якісної освіти

3
4
дітей, що перебувають на диспансерному
обліку
2. ОСВІТА
1) придбати навчальні комп’ютерні
Відділ освіти районної
комплекси для загальноосвітніх навчальних державної адміністрації
закладів району
2) забезпечити відповідно до потреб
Відділ освіти районної
дошкільні та загальноосвітні навчальні
державної адміністрації
заклади усіх типів, у яких навчаються діти з
особливими потребами, комп'ютерною
технікою та спеціальним програмним
забезпеченням, українізованою версією
програмного продукту (Місгоsoft оffice)

5

6

7

Протягом
року

Державний
бюджет

Протягом
року

Місцевий
бюджет

1) придбати шкільні автобуси для підвезення Відділ освіти районної
дітей та педагогічних працівників, які
державної адміністрації
проживають у сільській місцевості на відстані
більше 3 км. від навчальних закладів, в
рамках реалізації програми «Шкільний
автобус»

Протягом
року

Державний
бюджет

1) здійснити моніторинг діяльності
дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних,
професійно-технічних і вищих навчальних
закладів із визначенням їх рейтингу та
оприлюдненням результатів у засобах масової
інформації
2) забезпечити впровадження нового
покоління вітчизняних, зокрема, електронних
підручників, навчальних посібників, у тому
числі для спеціальних загальноосвітніх шкіл,

Відділ освіти районної
державної адміністрації

Протягом
року

Місцевий
бюджет

У межах
передбачених
видатків

Відділи освіти, культури та
туризму районної
державної адміністрації

Протягом
року

Місцевий
бюджет

У межах
передбачених
видатків

У межах
передбачених
видатків

6
1

2

3
4
відповідно до сучасного рівня розвитку
високих технологій та забезпечити для цього
доступ до мережі Інтернет дошкільних,
загальноосвітніх, позашкільних, професійнотехнічних і вищих навчальних закладів та
закладів соціально-культурної сфери
4. Створення рівних умов 1) сприяти збільшенню кількості дітей,
Відділи освіти та у справах
для доступу кожної
залучених до роботи в гуртках за напрямами сім’ї, молоді та спорту
дитини до
позашкільної освіти
районної державної
високоякісної освіти з
адміністрації
метою забезпечення
розвитку особистості,
суспільства і держави
3. КУЛЬТУРНИЙ І ДУХОВНИЙ РОЗВИТОК ДИТИНИ
1. Розвиток творчого
1) провести конкурс серед дитячих і
Служба у справах дітей,
потенціалу дітей,
молодіжних громадських організацій з
відділи освіти, у справах
організація їх
реалізації програм, проектів щодо захисту
сім'ї, молоді та спорту
естетичного та
прав та законних інтересів дітей, пропаганди райдержадміністрації,
патріотичного
здорового способу життя, профілактики
районний центр соціальних
виховання
негативних явищ в підлітковому середовищі служб для сім’ї, дітей та
молоді
4. ЗАХИСТ ПРАВ ДІТЕЙ РІЗНИХ КАТЕГОРІЙ
4.1. Соціальне забезпечення та підтримка сімей з дітьми
1. Соціальне
1) забезпечити доступ сімей з дітьми, які
Районний центр соціальних
забезпечення та
проживають у сільській місцевості, до послуг, служб для сім’ї, дітей та
підтримка сімей з
що надаються соціальними працівниками
молоді
дітьми
шляхом створення мережі сільських та
селищних центрів соціальних служб для сім'ї,
дітей та молоді
2) забезпечити своєчасні виплати державної Управління праці та
допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених соціального захисту
батьківського піклування, які виховуються в населення, фінансове
прийомних сім'ях, сім'ях опікунів,
управління, служба у

5

6

Протягом
року

Фінансування
не потребує

Вересеньжовтень

Позабюджетні
кошти

Протягом
року

Місцевий
бюджет

Протягом
року

Державний
бюджет

7

У межах
передбачених
видатків

7
1

2

3

4
5
6
піклувальників
справах дітей районної
державної адміністрації
4.2. Запобігання соціальному сирітству, подолання бездоглядності та безпритульності серед дітей
1. Реалізація права
1) забезпечити влаштування не менше 3 %
Служба у справах дітей
Протягом Фінансування
дитини на виховання в дітей-сиріт та дітей, позбавлених
райдержадміністрації
року
не потребує
сім'ї
батьківського піклування, які є вихованцями
комунальної установи «Притулок для дітей
«Надія» служби у справах дітей
Кіровоградської обласної державної
адміністрації», закладів, створених
релігійними, громадськими організаціями та
фондами, що діють на території області, в сім'ї
громадян, прийомні сім'ї, сім"ї опікунів,
піклувальників, дитячі будинки сімейного
типу
2) забезпечити усиновлення 7 % дітей-сиріт та Служба у справах дітей
Протягом Фінансування
дітей, позбавлених батьківського піклування, райдержадміністрації
року
не потребує
які перебувають на регіональному обліку з
усиновлення
2. Своєчасне виявлення 1) продовжити практику проведення рейдів
Служба у справах дітей,
За окремим
Місцевий
бездоглядних та
«Діти вулиці», «Вокзал» та Всеукраїнського відділ освіти районної
графіком
бюджет
безпритульних дітей
Заходу «Урок» із залученням усіх
державної адміністрації,
зацікавлених організацій для виявлення
РВ УМВС України в
дітей, які потребують соціального захисту та Кіровоградській області,
підтримки, здійснення заходів щодо їх
сільські, селищні ради
соціальної реабілітації, охоплення
навчанням
2) організувати висвітлення у районній газеті Служба у справах дітей,
Протягом
Місцевий
питання про подолання дитячої
відділи освіти, у справах
року
бюджет
безпритульності і бездоглядності, привертати сім'ї, молоді та спорту
увагу населення до цієї соціальної проблеми, а райдержадміністрації
також якнайширше залучати громадськість до
її розв'язання

7

У межах
передбачених
видатків

У межах
передбачених
видатків

8
1

2

3
3) у рамках відзначення 21-ї річниці
ратифікації Україною Конвенції ООН про
права дитини провести в загальноосвітніх
навчальних закладах району виховні заходи
на тему: «Права людини починаються з прав
дитини»
4) забезпечити ведення районного банку
даних дітей, які опинились у складних
життєвих обставинах
5) забезпечити ведення обліку сімей, які
опинились у складних життєвих обставинах

4
Відділи освіти, культури та
туризму районної
державної адміністрації

5
Вересеньлистопад

6
Фінансування
не потребує

7

Служба у справах дітей
райдержадміністрації

Протягом
року

Місцевий
бюджет

У межах
передбачених
видатків

Районний центр соціальних
служб для сім’ї, дітей та
молоді, сільські, селищні
ради
Районний центр соціальних
служб для сім’ї, дітей та
молоді

Протягом
року

Фінансування
не потребує

6) забезпечити діяльність спеціалізованого
Протягом
Місцевий
формування районного центру соціальних
року
бюджет
служб для сім'ї, дітей та молоді «Мобільний
консультаційний пункт соціальної роботи»
4.3. Соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
1. Розвиток сімейних
1) здійснювати навчання кандидатів у
Районний центр соціальних Протягом Фінансування
форм виховання дітей- прийомні батьки та батьки-вихователі,
служб для сім’ї, дітей та
року
не потребує
сиріт та дітей,
опікуни, піклувальники, усиновителі,
молоді
позбавлених
соціальних працівників, які здійснюють
батьківського
соціальне супроводження таких сімей
піклування
2) здійснювати підвищення кваліфікації
Районний центр соціальних Протягом Фінансування
прийомних батьків та батьків-вихователів,
служб для сім’ї, дітей та
року
не потребує
соціальних працівників, які здійснюють
молоді
соціальне супроводження прийомних сімей
та дитячих будинків сімейного типу
3) у рамках відзначення 1 червня Служба у справах дітей,
Червень
Місцевий
Міжнародного дня захисту дітей провести
відділи освіти, сім’ї, молоді 2012 року
бюджет
урочистості для дітей, які виховуються у
та спорту районної
прийомних сім'ях, дитячих будинках
державної адміністрації
сімейного типу, сім'ях опікунів,

У межах
передбачених
видатків

У межах
передбачених
видатків

9
1

2

3
піклувальників
4) організувати відзначення в області
30 вересня - Дня усиновлення з метою
популяризації національного усиновлення
5) організувати відзначення 20 листопада Дня спільних дій в інтересах дитини
6) організувати відзначення в області дня
святого Миколая, новорічних і різдвяних
свят тощо

4
Служба у справах дітей
райдержадміністрації
Служба у справах дітей
райдержадміністрації

5
Вересень
2012 року
Листопад
2012
року
Грудень
2012 року,
січень
2013 року

Служба у справах дітей,
відділи освіти, у справах
сім'ї, молоді та спорту,
культури та туризму,
управління праці та
соціального захисту
населення районної
державної адміністрації,
районний центр
соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді,
сільські, селищні
ради
Служба у справах дітей
За окремим
райдержадміністрації,
графіком
районний центр соціальних
служб для сім’ї, дітей та
молоді

7) продовжити практику проведення престурів в прийомні сім'ї та дитячі будинки
сімейного типу області з метою
популяризації сімейних форм виховання
дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування
8) висвітлення інформації про дітей-сиріт та Служба у справах дітей
дітей, позбавлених батьківського піклування, райдержадміністрації
які потребують родини, в друкованих засобах
масової інформації з метою активізації
процесу усиновлення таких дітей
громадянами України

Перше
півріччя
2012 року

6

7

Місцевий
бюджет

У межах
передбачених
видатків
У межах
передбачених
видатків
У межах
передбачених
видатків

Місцевий
бюджет
Місцевий
бюджет

Місцевий
бюджет

У межах
передбачених
видатків

У межах
передбачених
видатків

10
1
2.

3.

2
Забезпечення захисту
житлових та майнових
прав дітей-сиріт та
дітей, позбавлених
батьківського
піклування, які
виховуються в
інтернатних
закладах області

3
1) визначити потребу у житлі, необхідну
для забезпечення житлових прав дітей-сиріт
та дітей, позбавлених батьківського
піклування
2) визначити об'єкти, придатні до
переобладнання під житло соціального
призначення для дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування

4
Служба у справах дітей
райдержадміністрації

5
І квартал
2012 року

6
Фінансування
не потребує

Відділ регіонального
Перше
розвитку, містобудування,
півріччя
архітектури та житловокомунального господарства
районної державної
адміністрації
Соціальний захист
1) Сприяти влаштуванню дітей-сиріт та
Служба у справах дітей
Протягом
дітей-сиріт та дітей,
дітей, позбавлених батьківського піклування, райдержадміністрації,
року
позбавлених
з числа вихованців будинку дитини,
районний центр соціальних
батьківського
інтернатних закладів області з
служб для сім’ї, дітей та
піклування,
використанням різних форм сімейного
молоді
реформування системи виховання
інтернатних закладів
2) своєчасно виявляти дітей, які залишилися Служба у справах дітей,
Протягом
без піклування батьків, та вживати заходи
відділи освіти, центральна
року
щодо надання таким дітям статусу дитинирайонна лікарня,
сироти або дитини, позбавленої
Побузька селищна
батьківського піклування, забезпечити захист лікарня управління праці
їх особистих, майнових і житлових прав
та соціального захисту
населення районної
державної адміністрації,
сільські, селищні ради
3) забезпечити ведення Єдиної
Служба у справах дітей Протягом
інформаційно-аналітичної системи «Діти»
райдержадміністрації
року
щодо дітей-сиріт, дітей, позбавлених
батьківського піклування, і громадян, які
бажають взяти їх на виховання, та дітей,
які опинилися у складних життєвих
обставинах

Фінансування
не потребує

Фінансування
не потребує

Фінансування
не потребує

Фінансування
не потребує

7

11
1

1.

1.

2

3
4
5
4) забезпечити надання профорієнтаційних
Відділи освіти, у справах
Протягом
послуг учням загальноосвітніх шкіл, у т.ч.
сім'ї, молоді та спорту
року
шкіл-інтернатів, дітям - сиротам та дітям,
райдержадміністрації,
позбавленим батьківського піклування,
Голованівський районний
спрямованих на допомогу у виборі професій центр зайнятості
та подальшого місця навчання
5) сприяти працевлаштуванню неповнолітніх Голованівський районний
Протягом
осіб, які перебувають на обліку у службі
центр зайнятості
року
зайнятості
4.4. Захист дітей-інвалідів
Задоволення потреб
1) забезпечити встановлення пандусів для
Відділи культури та
Постійно
дітей-інвалідів у
безперешкодного доступу дітей-інвалідів до туризму, освіти, управління
навчанні, духовному та закладів соціально-культурної сфери
праці та соціального
культурному розвитку
захисту населення районної
державної адміністрації,
сільські, селищні ради
2) продовжити створення належних умов для Відділи освіти, у справах
Постійно
професійної орієнтації та професійної
сім’ї, молоді та спорту
підготовки дітей-інвалідів
райдержадміністрації,
Голованівський районний
центр зайнятості
4.5. Боротьба з використанням дитячої праці
Розроблення та
1) проводити спільні перевірки стану
Управління праці та
Серпеньзапровадження
додержання законодавства про працю
соціального захисту
вересень
механізму взаємодії
неповнолітніх осіб на підприємствах, в
населення, служба у
місцевих органів
установах та організаціях різних форм
справах дітей
виконавчої влади та
власності
райдержадміністрації
органів місцевого
самоврядування,
професійних спілок і
організацій
роботодавців, інших
громадських

6
Фінансування
не потребує

7

Фінансування
не потребує
Місцеві
бюджети

Фінансування
не потребує

Фінансування
не потребує

У межах
передбачених
видатків

12
1

2
3
4
5
6
організацій, до сфери
діяльності яких
належить здійснення
заходів, спрямованих
на боротьбу з
використанням
найгірших форм
дитячої праці
4.6. Протидія торгівлі дітьми, сексуальній експлуатації, іншим формам жорстокого поводження з ними
1. Забезпечити
1) Проводити тренінги, семінари, конференції Відділи у справах сім'ї,
Щокварталу
Місцевий
функціонування
для представників державних та недержавних молоді та спорту, культури
бюджет
системи захисту дітей організацій з метою забезпечення
та туризму, освіти районної
від жорстокого
попередження торгівлі дітьми, їх сексуальної державної адміністрації
поводження,
експлуатації та жорстокого поводження з
проведення відповідної дітьми
профілактичної роботи 2) надавати безкоштовну правову допомогу
Голованівське районне
Протягом
Фінансування
дітям через мережу правових громадських
управління юстиції
року
не потребує
приймалень
4.7. Захист прав дітей, що вчинили правопорушення
1. Посилення виховної та 1) забезпечити ведення обліку дітей, що
Кримінальна міліція у
Постійно
Фінансування
превентивної роботи з вчинили правопорушення та проведення
справах дітей РВ УМВС
не потребує
дітьми зазначеної
профілактичної роботи з ними та їх батьками України в Кіровоградській
категорії
області, служба у справах
дітей районної державної
адміністрації, сільські,
селищні ради
2) провести серію тренінгів-семінарів за
Кримінальна міліція у
Щокварталу
Місцевий
програмами «Розвиток життєвих навичок
справах дітей РВ УМВС
бюджет
серед дітей, які мають девіантну поведінку», України в Кіровоградській
«Профілактика тютюнопаління, вживання
області, районний центр
алкоголю та наркотиків серед дітей, які скоїли соціальних служб для сім’ї,
злочини» із залученням державних та
дітей та молоді, відділ
громадських організацій
освіти районної державної

7

У межах
передбачених
видатків

У межах
передбачених
видатків

13
1

2

1. Реалізація права дітей
висловлювання своєї
думки та прийняття
соціально мотивованих
рішень

3

4

адміністрації
5. УЧАСТЬ ДІТЕЙ В ЖИТТІ СУСПІЛЬСТВА
Розглянути можливість створення в
Відділ освіти районної
загальноосвітніх закладах району учнівських державної адміністрації
рад

______________________

5
Постійно

6
Фінансування
не потребує
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