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

№ 695-р
смт Голованівськ

Про стан реалізації в районі державної
політики щодо захисту прав та
законних інтересів дітей
Відповідно до рішення колегії районної державної адміністрації від 27 вересня 2011 року
№ 32 та з метою проведення заходів по реалізації в районі державної політики щодо захисту
прав та законних інтересів дітей, забезпечення соціального та правового захисту прав дітей;
організації роботи по виявленню дітей, які втрачають зв’язок з батьками або залишаються
без їх нагляду; поліпшенню умов життя, розвитку, виховання і освіти дітей, особливо тих,
які перебувають у складних і надзвичайних умовах, в тому числі дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування; запобіганню бездоглядності, безпритульності:
1. Службі у справах дітей райдержадміністрації, відділам з питань сім’ї, молоді та спорту,
освіти райдержадміністрації, районному центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді,
кримінальній міліції у справах дітей, виконкомам сільських та селищних рад:
сприяти влаштуванню в сімейні форми виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування;
продовжувати практику проведення рейдів «Діти вулиці», «Сім’я і діти»;
продовжувати практику проведення перевірок по місцях масового збору молоді по
виявленню фактів продажу алкогольних та тютюнових виробів неповнолітнім, додержання
правопорядку серед неповнолітніх;
удосконалювати форми та методи виховної та просвітницької роботи серед учнів
загальноосвітніх шкіл та ПТУ № 38 щодо прав дітей, профілактики правопорушень та
попередження дитячої злочинності;
вживати заходів щодо попередження вчинення насильства в сім’ї та в навчальних
закладах району стосовно дітей;
здійснювати постійний контроль за виконанням Закону України «Про освіту»,
«Про попередження насильства в сім’ї», умовами проживання та виховання дітей, які
опинилися в складних життєвих обставинах та проживають у неблагополучних сім’ях з
метою надання своєчасної допомоги, здійснення комплексу заходів для подолання життєвих
труднощів сім’ї.
2. Рекомендувати сільським, селищним головам спільно з дільничими інспекторами
Голованівського РВ УМВС України в Кіровоградській області провести обстеження об’єктів
безхазяйного нерухомого майна на підлеглих територіях з метою недопущення та
попередження злочинності серед неповнолітніх та молоді.
3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника голови
райдержадміністрації відповідно до функціональних обов’язків.
Голова районної
державної адміністрації
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