від 04 березня 2013 року

№ 68-р

Про затвердження нової редакції
Положення про координаційну
раду у справах дітей районної
державної адміністрації та її складу
Відповідно до законів України «Про місцеві державні адміністрації»,
«Про органи і службу у справах дітей та спеціальні установи для дітей»,
постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2007 року № 1068 «Про
затвердження типових положень про службу у справах дітей»:
1. Затвердити:
посадовий склад координаційної ради у справах дітей районної державної
адміністрації згідно з додатком;
нову редакцію Положення про координаційну раду у справах дітей
районної державної адміністрації (додається).
2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови районної
державної адміністрації від 26 січня 2011 року № 61-р «Про поновлення складу
координаційної ради у справах дітей районної державної адміністрації».

Голова районної
державної адміністрації

О.ЯРОВИЙ

Додаток
до розпорядження голови
Голованівської районної державної
адміністрації
04 березня 2013 № 68-р
ПОСАДОВИЙ СКЛАД
координаційної ради у справах дітей
районної державної адміністрації
Голова координаційної ради
Заступник голови районної державної адміністрації відповідно до
розподілу функціональних повноважень
Заступник голови координаційної ради
Начальник служби у справах дітей райдержадміністрації
Секретар координаційної ради
Провідний спеціаліст служби у справах дітей райдержадміністрації
Члени координаційної ради:
Методист по виховній роботі районного методичного кабінету відділу
освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації;
директор районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;
начальник відділу грошових виплат компенсацій управління соціального
захисту населення райдержадміністрації;
завідувач сектору опіки, піклування та усиновлення служби у справах
дітей райдержадміністрації;
районний лікар – педіатр Голованівської центральної районної лікарні;
заступник начальника управління, начальник відділу праці та соціальнотрудових
відносин
управління
соціального
захисту
населення
райдержадміністрації;
директор районного центру зайнятості;
оперуповноважений кримінальної міліції у справах дітей Голованівського
РВ УМВС України в Кіровоградській області (за згодою);
заступника директора по навчально-виховній роботі професійнотехнічного училища № 38 (за згодою).
Керівник апарату районної
державної адміністрації

О.РИБАК

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
Голованівської районної державної
адміністрації
04 березня 2013 № 68-р

ПОЛОЖЕННЯ
про координаційну раду у справах дітей
районної державної адміністрації
І. Загальні положення
1.1. Координаційна рада у справах дітей (далі – Рада) є консультативнодорадчим органом районної державної адміністрації і створена для координації
діяльності державних структур та громадських організацій у сфері соціальноправового захисту та профілактики правопорушень серед неповнолітніх.
1.2. Рада здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України,
законів України, законодавчих та нормативних актів органів представницької
влади, указів та розпоряджень Президента України, постанов, розпоряджень,
рішень і доручень Кабінету Міністрів України, розпоряджень голів обласної та
районної державних адміністрацій і цього Положення.
1.3. Рада створюється при районній державній адміністрації та
розпорядженням голови районної державної адміністрації.
ІІ. Основні завдання Ради
2.1. Надання рекомендацій щодо координації дій місцевих органів
виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та
організацій незалежно від форм власності, громадських структур у вирішенні
питань соціального та правового захисту дітей та організації роботи щодо
запобігання бездоглядності та вчиненню ними правопорушень.
2.2. Формування громадської думки щодо державної політики з питань
соціального та правового захисту дітей, профілактики правопорушень в
їхньому середовищі, запобігання бездоглядності дітей, інформування населення
через засоби масової інформації про проблеми дітей та шляхи їх вирішення.
2.3. Внесення пропозицій до проектів програм соціально-економічного
розвитку району в частині соціального захисту, забезпечення прав, свобод і
законних інтересів дітей та попередження вчинення ними правопорушень і
запобігання бездоглядності.
2.4. Внесення пропозицій щодо бюджетних асигнувань для реалізації
цільових програм соціально-правового захисту дітей, профілактики
правопорушень та запобігання бездоглядності.
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2.5. Визначення і наукове обґрунтування пріоритетних напрямків
діяльності, спрямованої на вирішення проблем дитинства, питань соціальноправової, психолого-педагогічної, профілактичної роботи щодо попередження
правопорушень серед неповнолітніх.
2.6. Вивчення та узагальнення об’єктивних даних щодо стану роботи з
дітьми в районі, внесення пропозицій у встановленому порядку щодо
формування державної політики стосовно дітей, розробки та впровадження
механізму її реалізації.
2.7. Підготовка пропозиції щодо цільового кооперування коштів для
вирішення питань соціально-правової підтримки дітей.
2.8. Сприяння діяльності підприємств, установ, організацій усіх форм
власності, окремих фізичних осіб щодо надання матеріальної підтримки та
соціальної допомоги дітям; координація зв’язків з громадськими та
благодійними організаціями; сприяння розвитку міжнародних стандартів.
2.9. Забезпечення гарантій зайнятості неповнолітніх, дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, у тому числі за сприянням центру
зайнятості; визначення спільних заходів, спрямованих на вирішення
проблемних питань з забезпечення додаткових державних гарантів відповідно
до норм чинного законодавства.
ІІІ. Права Ради
3.1. Створювати в разі потреби тимчасові експертні комісії, робочі групи,
залучати до них представників місцевих органів державної виконавчої влади,
підприємств, установ, громадських організацій.
3.2. Запрошувати на свої засідання представників структурних підрозділів
райдержадміністрації, інших відомств, громадських організацій (за
погодженням з керівництвом), робота яких спрямована на реалізацію державної
політики щодо дітей.
3.3. Одержувати в установленому порядку необхідні для її діяльності
інформації та матеріали через відділи райдержадміністрації.
3.4. Подавати пропозиції щодо порушення питання про накладання
дисциплінарних стягнень на посадових осіб у разі невиконання ними
законодавства щодо дітей.
3.5. Ініціювати перед відповідними органами клопотання про
застосування
передбачених
законодавством
санкцій
до
суб’єктів
підприємницької діяльності, які здійснюють продаж алкогольних напоїв,
порнографічної продукції, із залученням засобів масової інформації,
пропагують насильство, жорстокість, сексуальну розпусту, сприяють
втягненню неповнолітніх до вживання алкогольних напоїв, наркотичних
речовин тощо.
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IV. Організація діяльності Ради
4.1. Головою Ради є заступник голови райдержадміністрації.
4.2. Голова та склад Ради затверджується розпорядженням голови
райдержадміністрації.
4.3. До складу Ради можуть входити відповідальні працівники місцевих
органів, керівники підприємств, установ та організацій незалежно від форм
власності, представники громадських організацій (за згодою).
4.4. Основною формою роботи є засідання, які проводяться за потребою,
але не рідше одного разу на 3 місяці. Засідання Ради вважається правомочним,
якщо на ньому присутні не менше як дві третини її персонального складу.
4.5. Рішення Ради приймаються простою більшістю голосів її членів,
оформляються у вигляді протоколів, рекомендацій (підписаних головою та
відповідальним секретарем ради) і подаються на розгляд керівництва
райдержадміністрації.
При необхідності рішення Ради направляється керівникам місцевих
органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, підприємств,
установ, організацій незалежно від форм власності, представникам громадських
організацій.
4.6. Голова та члени Ради працюють на громадських засадах.
4.7. Організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Ради
здійснюється службою у справах дітей райдержадміністрації.
_________________________

