УКРАЇНА
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ ГОЛОВАНІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
від « 18 » січня 2011 року

№ 34-р
смт Голованівськ

Про
затвердження
заходів
по
виконанню районної програми по
реалізації в районі «Національного плану
дій щодо реалізації Конвенції ООН про
права дитини» на період до 2016 року
На виконання Закону України «Про Загальнодержавну програму «Національний план дій
щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року», відповідно до
Закону України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей» та
рішення Голованівської районної ради від 24 грудня 2010 року № 18 «Про районну програму
по реалізації в районі «Національного плану дій щодо реалізації Конвенції ООН про права
дитини» на період до 2016 року»:
1. Затвердити заходи по виконанню районної програми по реалізації в районі
«Національного плану дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до
2016 року (додаються).
2. Органам місцевого самоврядування та місцевим органам виконавчої влади, керівникам
підприємств, установ і організацій забезпечити безумовне виконання заходів по виконанню
районної програми по реалізації в районі «Національного плану дій щодо реалізації
Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року. Про виконання зазначених
заходів інформувати службу у справах дітей райдержадміністрації щороку до 10 січня.
3. Службі у справах дітей райдержадміністрації про виконання заходів районної програми
по реалізації в районі «Національного плану дій щодо реалізації Конвенції ООН про права
дитини» на період до 2016 року інформувати службу у справах дітей облдержадміністрації
щороку до 15 січня.
4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти заступника голови районної
державної адміністрації Бугаєнко О.П.

Голова районної
державної адміністрації

М.УСИК

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням голови Голованівської
районної державної адміністрації
від « 18 » січня 2011 року № 34-р

Напрями реалізації та заходи програми

№
п/п
1
1.

Назва напряму
реалізації
(пріоритетні
завдання)
2
Захист прав на
охорону
здоров’я

Перелік заходів програми
3
Сприяти оснащенню акушерських та пологових відділень
районної, міської лікарень сучасним обладнанням для надання
невідкладної медичної допомоги новонародженим, ефективно
організувати та належно
забезпечити роботу виїзних
реанімаційних дитячих бригад.
Забезпечити 100 % обстеження всіх новонароджених на
фенілкетонурію та вроджений гіпотеріоз у всіх лікувальнопрофілактичних закладах району.
Поліпшувати знання населення з питань репродуктивного
здоров’я населення, виховання здорової дитини, профілактики
вродженої та спадкової патології у дітей.
Висвітлювати у засобах масової інформації матеріали, які
сприяють інформованості населення про демографічні проблеми
суспільства, стани репродуктивного здоров’я населення.
Проводити Всеукраїнський тиждень збереження репродуктивного
здоров’я, планування сім’ї, безпечного материнства та
відповідального батьківства.
Забезпечити максимальний відсоток спільного перебування матері
та дитини в пологових стаціонарах району та пропаганду
підтримки природного вигодовування немовлят.

Термін
виконання
заходу

Виконавці

4
Постійно

5
Центральна районна лікарня

Постійно

Центральна районна лікарня

Постійно

Центральна районна лікарня

Постійно

Центральна
районна
лікарня,
РКПРВО «Вісник Голованівщини»

Щорічно

Центральна
районна
лікарня,
РКПРВО «Вісник Голованівщини»

Постійно

Центральна районна лікарня

2
1

2.

2

Захист прав
дітей на
здобуття освіти

3
Забезпечити 100 % проведення акредитації лікувальнопрофілактичних закладів району на звання „Лікарня доброзичлива
до дитини”.
Забезпечити функціонування кімнати тимчасового перебування
дитини в дитячому відділенні Голованівської центральної
районної лікарні.
Проводити санітарно-просвітницьку роботу серед батьків з метою
профілактики соціального сирітства.
Здійснювати профілактичні заходи щодо запобігання дефіциту
йоду в дітей.
Впровадити заходи профілактики вертикальної трансмісії ВІЛінфекції
з
урахуванням
передового
міжнародного
та
національного досвіду.
Забезпечити дотримання у родопомічних закладах вимог щодо
профілактики інфекційних захворювань, що передаються через
кров.
Забезпечити інформування 100 % дітей старшого шкільного віку
про те, як захистити себе від захворювання на ВІЛ/СНІД,
туберкульоз.
Передбачити в планах роботи загальноосвітніх шкіл району,
районний центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді цикл
лекцій та тематичних годин, спрямованих на профілактику
ВІЛ/СНІДу, туберкульозу, наркоманії.
Організувати оздоровлення на базі протитуберкульозного
санаторію дітей з сімей, які опинилися в складних життєвих
обставинах.
Запровадити з 2011 року систематичний моніторинг діяльності
дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних закладів, професійнотехнічного училища із визначенням їх рейтингу та щорічним
оприлюдненням результатів у засобах масової інформації.

4
До кінця
2011 року

5
Центральна районна лікарня

2011 рік

Центральна районна лікарня

Постійно

Центральна районна лікарня

Постійно

Центральна районна лікарня

Протягом
2011 року

Центральна районна лікарня

Постійно

Центральна районна лікарня

Постійно

Центральна районна лікарня, відділ
освіти
райдержадміністрації,
районний центр соціальних служб
для сім`ї, дітей та молоді

Щороку

Центральна
районна
лікарня,
служба
у
справах
дітей
райдержадміністрації
Відділ освіти районної державної
адміністрації

Щороку

3
1

3.

2

Захист прав
дітей різних
категорій
Соціальне
забезпечення та
підтримка сімей
з дітьми

3
Забезпечити з 2011 року впровадження нового покоління
вітчизняних, зокрема електронних, підручників, навчальних
посібників, відповідно до сучасного рівня розвитку високих
технологій та забезпечити для цього доступ до мережі Інтернет
дошкільних,
загальноосвітніх,
позашкільних,
професійнотехнічному закладах.
Забезпечити відповідно до потреб дошкільні та загальноосвітні
навчальні заклади комп’ютерною технікою та спеціальним
програмним забезпеченням, українізованою версією програмного
продукту (Microsoft Office).
Проводити конкурси навчально-виховних методик і технологій у
системі навчальних закладів і пропагувати досвід найкращих
колективів.
Вживати заходів щодо розвитку дитячого туризму з метою
популяризації історичних місць України та району.
Сприяти забезпеченню працівників соціально-культурної сфери
методичною літературою для роботи з дітьми різних груп з питань
культурного та духовного розвитку.
Забезпечити проведення серед дітей конкурсів фотографій,
малюнків, творів на спортивну тематику.
Здійснювати соціальне інспектування та соціальний супровід
сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах.
Забезпечити соціальне супроводження прийомних сімей та
дитячих будинків сімейного типу з метою надання їм різнобічного
спектру соціальних послуг.
Забезпечити доступ сімей з дітьми, які проживають у сільській
місцевості, до послуг, що надаються соціальними працівниками
через створення мережі сільських та селищних центрів соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді.

4
Щороку

5
Відділи освіти, культури і туризму
райдержадміністрації

Протягом
2011 року

Відділ освіти районної державної
адміністрації

Щороку

Відділ освіти районної державної
адміністрації

Постійно

Відділ
культури
і
райдержадміністрації

туризму

До
2016 року

Відділ
культури
і
райдержадміністрації

туризму

Щороку

Відділ освіти райдержадміністрації

З
2011 року

Районний центр соціальних служб
для сім`ї, дітей та молоді

З
2011 року

Районний центр соціальних служб
для сім’ї, дітей та молоді,
виконкоми сільських, селищних
рад

4
1

2

Запобігання
соціальному
сирітству,
подолання
бездоглядності
та
безпритульності
серед дітей

3
Забезпечити оплату пам’ятних подарунків до Дня пам’яті загиблих
працівників органів внутрішніх справ при виконанні службових
обов’язків
Забезпечити ведення районного банку даних сімей, які опинились
у складних життєвих обставинах.
Дотримуватися вимог законодавства щодо звільнення дітей
працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час
виконання службових обов’язків, від плати за додаткові освітні
послуги у державних і комунальних навчальних закладах, дитячоюнацьких спортивних школах, дитячих школах естетичного
виховання, в гуртках, студіях і секціях при дошкільних,
позашкільних і культурно-освітніх закладах. Забезпечувати дітей
даної категорії одноразовим безоплатним харчуванням на період
навчання у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних
закладах.
Організувати висвітлення в засобах масової інформації про
подолання дитячої безпритульності і бездоглядності, привертати
увагу населення до цієї соціальної проблеми, а також
якнайширшого залучення громадськості до її розв`язання.
Продовжити практику проведення рейдів „Діти вулиці”, „Вокзал”,
„Сім’я і діти” та Всеукраїнського рейду „Урок” із залученням усіх
зацікавлених організацій для виявлення дітей, які потребують
соціального захисту та підтримки, здійснення заходів щодо їх
соціальної реабілітації.

4
Щороку
Щорічно
Постійно

З
2011 року

З
2011 року

5
Служба
у
справах
дітей
райдержадміністрації, РВ УМВС
України у Кіровоградській області
Районний центр соціальних служб
для сім’ї, дітей та молоді
Відділи освіти, культури і туризму,
у справах сім’ї, молоді та спорту
райдержадміністрації

Служба у справах дітей, відділи
освіти, у справах сім`ї, молоді та
спорту
районної
державної
адміністрації, РКПРВО «Вісник
Голованівщини»
Служба
у
справах
дітей
райдержадміністрації,
відділ
освіти, у справах сім’ї, молоді та
спорту
районної
державної
адміністрації, РВ УМВС України в
Кіровоградській області, районний
центр соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді, виконкоми
сільських, селищних рад

5
1

2

Соціальний
захист дітейсиріт та дітей,
позбавлених
батьківського
піклування,
реформування
системи
інтернатних
закладів

3
Забезпечити індивідуальну реабілітацію та корекційну допомогу
дітям, що перебувають в складних життєвих обставинах

4
Постійно

Відпрацювати комплексні заходи індивідуальної реабілітаційної Постійно
та корекційної допомоги бездоглядним і безпритульним дітям з
метою їх реінтеграції у сімейне середовище.
Раз на
Організувати виїзди в населені пункти району робочої групи для
місяць в
проведення профілактичних лекцій дітям, які перебувають на
обліку в службах у справах дітей райдержадміністрації, районний 2011 році,
двічі на
центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, спрямованих на
місяць,
подолання негативних явищ в підлітковому середовищі,
запобіганню соціальному сирітству із залученням представників починаючи
з
молодіжних громадських організацій.
2012 року
Забезпечити надання соціальних послуг сім’ям з дітьми, що Постійно
опинилися в складних життєвих обставинах.
Щороку
В рамках відзначення 1 вересня – Дня знань надати адресну
допомогу дітям, які опинилися в складних життєвих обставинах та
не готові до занять в загальноосвітніх закладах району
Забезпечити діяльність консультативних пунктів центрів Постійно
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді при пологових
відділеннях лікарень з метою запобігання відмов від
новонароджених дітей
Своєчасно виявляти дітей, які залишилися без піклування батьків, Постійно
та вживати заходів щодо надання таким дітям статусу дитинисироти або дитини, позбавленої батьківського піклування,
забезпечити захист їх особистих, майнових і житлових прав.
Забезпечення ведення Єдиного електронного банку даних дітейсиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування і громадян, які
бажають взяти їх на виховання та Єдиного електронного банку

З
2011 року

5
Служба у справах дітей районної
державної адміністрації, районний
центр соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді
Відділ освіти районної державної
адміністрації, служба у справах
дітей райдержадміністрації
Служба у справах дітей районної
державної адміністрації, районний
центр соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді

Районний центр соціальних служб
для сім`ї, дітей та молоді
Служба
у
справах
дітей
райдержадміністрації
Районний центр соціальних служб
для сім`ї, дітей та молоді
Служба
у
справах
дітей
райдержадміністрації, відділ освіти
райдержадміністрації, центральна
районна
лікарня,
виконкоми
сільських, селищних рад
Служба
у
справах
дітей
райдержадміністрації

6
1

2

3
даних дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах.
(придбання ПК, ліцензійних програм)
Вивчити потреби та можливості для створення закладів нового
типу для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, місткістю до 50 осіб, визначити джерела їх
фінансування.

4
З
2011 року

Забезпечити поступове влаштування вихованців загальноосвітніх
шкіл-інтернатів до закладів нового типу, сімейних форм
виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування
Охопити стовідсотковим страхуванням від нещасного випадку
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які
перебувають на обліку в службі у справах дітей
райдержадміністрації.
Охопити стовідсотковим державним пенсійним страхуванням
прийомних батьків та батьків-вихователів.
Надавати адресну допомогу сім’ям з дітьми, де кризова ситуація
зумовлює влаштування батьками дітей до інтернатних закладів.

Постійно

Удосконалювати
роботу
психолого-медико-педагогічної
консультації
Забезпечити ведення Реєстру житла та майна дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування.
Забезпечувати розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування, шляхом розширення
мережі прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу

Постійно

5
Відділ освіти районної державної
адміністрації, служба у справах
дітей
районної
державної
адміністрації,
виконкоми
сільських, селищних рад
Відділ освіти районної державної
адміністрації, служба у справах
дітей райдержадміністрації

Щороку

Служба
у
справах
райдержадміністрації

Постійно

Управління Пенсійного фонду
України в Голованівського районі
Служба у справах дітей районної
державної адміністрації, районний
центр соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді, виконкоми
сільських, селищних рад
Відділ освіти районної державної
адміністрації
Служба
у
справах
дітей
райдержадміністрації
Служба у справах дітей районної
державної адміністрації, районний
центр соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді

Постійно

Постійно
Постійно

дітей

7
1

2

3
Проводити інформаційні компанії, розробляти та виготовляти
рекламну продукцію з питань національного усиновлення,
влаштування дітей в сім’ї громадян, соціального та правового
захисту прав дітей.
В рамках відзначення 1 червня – Міжнародного дня захисту дітей
провести
районний
фестиваль
«Мистецькі
зірочки
Голованівщини» та спартакіаду серед дітей, які виховуються у
прийомних сім’ях, сім’ях опікунів, піклувальників за участі
прийомних батьків, опікунів та піклувальників.
З метою популяризації сімейних форм виховання дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування, забезпечити
проведення прес-турів для місцевих засобів масової інформації в
прийомні сім’ї району.
Розміщувати на офіційних WEB-ресурсах відомостей з питань
реформування інтернатних закладів в області для інформування
представників ЗМІ та громадськості.
Забезпечити можливість профільного навчання і подальшого
працевлаштування вихованців інтернатних установ, здійснювати
інші заходи з метою їх соціальної адаптації

4
Постійно

Удосконалювати систему надання медичних та соціальних послуг
сім’ям, які виховують дітей з особливими потребами

Постійно

Забезпечити якісний відбір та направлення на навчання
потенційних кандидатів у прийомні батьки та батьки-вихователі.
Здійснювати навчання кандидатів у прийомні батьки та батькивихователі, опікуни, піклувальники, усиновителі та соціальних
працівників,які здійснюють соціальне супроводження таких сімей.
Здійснювати навчання по підвищенню кваліфікації прийомних
батьків та батьків-вихователів, соціальних працівників, які
здійснюють соціальний супровід прийомних сімей та дитячих
будинків сімейного типу.

Постійно

Щороку

Постійно

Постійно
Постійно

Постійно
Постійно

5
Служба у справах дітей районної
державної адміністрації, районний
центр соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді
Служба
у
справах
дітей
райдержадміністрації,
відділи
освіти, культури та туризму, у
справах сім’ї, молоді та спорту
райдержадміністрації
Служба у справах дітей районної
державної адміністрації, РКПРВО
«Вісник Голованівщини»
Служба у справах дітей районної
державної адміністрації, РКПРВО
«Вісник Голованівщини»
Районний центр соціальних служб
для сім’ї, дітей та молоді, районний
центр
зайнятості,
виконкоми
сільських, селищних рад
Центральна
районна
лікарня,
районний центр соціальних служб
для сім’ї, дітей та молоді
Районний центр соціальних служб
для сім’ї, дітей та молоді
Районний центр соціальних служб
для сім’ї, дітей та молоді
Районний центр соціальних служб
для сім’ї, дітей та молоді

8
1

2

Соціальний
захист

3
Проведення «круглих столів» з прийомними батьками, опікунами,
піклувальниками на тему: «Успіхи, проблеми та шляхи їх
вирішення у вихованні дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування.
В рамках відзначення 30 вересня – Дня усиновлення організувати
зустріч прийомних батьків, опікунів, піклувальників, які
виховують двох і більше дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування з головою райдержадміністрації для
привітання.
Забезпечити здійснення соціальної адаптації дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, з числа учнів старших та
випускних класів інтернатних закладів.

4
Постійно

5
Служба
у
справах
райдержадміністрації

Щороку

Служба
у
справах
райдержадміністрації

Постійно

Забезпечити своєчасність виплат державних соціальних допомог
на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які
виховуються в прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного
типу, сім’ях опікунів, піклувальників.
В рамках відзначення 20 листопада – Всесвітнього дня дитини
організувати та провести День спільних дій в інтересах дитини
провести.

Постійно

Районний центр соціальних служб
для сім’ї, дітей та молоді,
виконкоми сільських, селищних
рад
Управління праці та соціального
захисту
населення
райдержадміністрації

Організувати та провести літнє оздоровлення дітей, в тому числі,
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей,
які опинились в складних життєвих обставинах.

Щороку

Сприяти
поширенню
досвіду
благодійних,
молодіжних
організацій щодо взаємодопомоги батьків дітей-інвалідів та

Постійно

Щороку

дітей

дітей

Служба
у
справах
дітей
райдержадміністрації,
відділи
освіти, культури та туризму, у
справах сім’ї, молоді та спорту
райдержадміністрації,
районний
центр соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді, виконкоми
сільських, селищних рад
Служба
у
справах
дітей
райдержадміністрації,
відділи
освіти, у справах сім’ї, молоді та
спорту
районної
державної
адміністрації
Районний центр соціальних служб
для
сім’ї, дітей та молоді,

9
1

2

3
психологічної підтримки за принципом „батьки для батьків”.

4

Забезпечення встановлення пандусів для безперешкодного
доступу дітей-інвалідів до закладів соціально-культурної сфери

Постійно

Проводити наради-семінари, конференції для представників
державних та недержавних організацій з метою забезпечення
попередження дитячої бездоглядності, безпритульності та
жорстокого поводження з дітьми.

Постійно

Організувати та провести заходи до 19 грудня - Дня Святого
Миколая для дітей, в тому числі для дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування та дітей, які опинилися в
складних життєвих обставинах.

Щороку

Організація та проведення новорічних та різдвяних свят для дітей
та юнацтва, в тому числі для дітей-сиріт, дітей, позбавлених

Щороку

5
виконкоми сільських, селищних
рад
Відділи регіонального розвитку,
містобудування,
архітектури
та
житлово-комунального
господарства, культури і туризму,
освіти
районної
державної
адміністрації, управління праці та
соціального захисту населення
районної державної адміністрації,
виконкоми сільських, селищних
рад
Відділи освіти, у справах сім’ї,
молоді та спорту, культури та
туризму
райдержадміністрації,
служба у справах дітей районної
державної
адміністрації,
центральна
районна
лікарня
районний центр соціальних служб
для сім’ї, дітей та молоді,
виконкоми сільських, селищних
рад
Відділи освіти, у справах сім’ї,
молоді та спорту, культури та
туризму
райдержадміністрації,
служба у справах дітей районної
державної адміністрації, районний
центр соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді, виконкоми
сільських, селищних рад
Відділи освіти, у справах сім’ї,
молоді та спорту, культури та

10
1

4.

2

Участь дітей
у житті
суспільства

3
батьківського піклування та дітей, які опинилися в складних
життєвих обставинах.

4

Надавати безкоштовну правову допомогу дітям через мережу
правових громадських приймалень.
Створити дорадчі органи з представників молодіжних і дитячих
громадських організацій з метою забезпечення реалізації права
дітей висловлювати свою думку, виховання навичок прийняття
соціально мотивованих рішень.

Постійно

______________________________

20112012 роки

5
туризму
райдержадміністрації,
служба у справах дітей районної
державної адміністрації, районний
центр соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді, виконкоми
сільських, селищних рад
Районне управління юстиції
Сектор з питань внутрішньої
політики, зв’язків з громадськістю
та у справах преси і інформації
апарату
районної
державної
адміністрації,
виконкоми
сільських, селищних рад

