від 06 серпня 2013 року

№ 217-р
смт Голованівськ

Про затвердження районного плану
заходів щодо посилення роботи в районі
у сфері захисту прав дитини
Відповідно до Указу Президента України від 01 червня 2013 року № 3122
«Про додаткові заходи із забезпечення гарантій реалізації прав та законних
інтересів дітей» та за результатами візиту в область Уповноваженого
Президента України з прав дитини Павленка Ю.О., який відбувся 18-19 червня
2013 року, розпорядження голови обласної державної адміністрації від
25 липня 2013 року №374-р «Про затвердження обласного плану заходів щодо
посилення роботи в області у сфері захисту прав дитини»:
1. Затвердити районний план заходів щодо посилення роботи в районі у
сфері захисту прав дитини (далі – районний план заходів) (додається).
2. Зобов’язати керівників структурних підрозділів райдержадміністрації,
задіяних у виконанні районного плану заходів, рекомендувати сільським,
селищним головам забезпечити виконання районного плану заходів та
інформувати службу у справах дітей райдержадміністрації про стан його
виконання щороку до 05 липня та 05 січня.
3. Службі у справах дітей райдержадміністрації про стан виконання
районного плану заходів інформувати службу у справах дітей
облдержадміністрації щороку до 15 липня та 15 січня.
4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на
заступника голови районної державної адміністрації Кирилюк Н.К.

Голова районної
державної адміністрації

О.ЯРОВИЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
Голованівської районної державної
адміністрації
06 серпня 2013 № 217-р
РАЙОННИЙ ПЛАН ЗАХОДІВ
щодо посилення роботи в районі у сфері захисту прав дитини
1. Забезпечити виділення коштів лікувально-профілактичним закладам
підпорядкованої території для 100-відсоткового поновлення м’якого та
твердого інвентарю в дитячих стаціонарах.
Голованівська центральна районна лікарня, комунальна
організація «Побузька селищна лікарня»
До 01 жовтня 2013 року

2. Вирішувати питання повернення приміщень дошкільних навчальних
закладів, які були передані з комунальної у іншу власність та у даний час
використовуються не за цільовим призначенням.
Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації,
сільські та селищні ради
Постійно

3. Забезпечити функціонування дошкільних навчальних закладів у
кожному населеному пункті відповідно до наявних потреб територіальних
громад.
Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації,
сільські та селищні ради
До 25 грудня 2013 року

4. Внести на розгляд районних рад питання про хід виконання
відповідних цільових соціальних програм розвитку позашкільної освіти та
підтримки обдарованої молоді на період до 2014 року.
Відділ освіти, молоді та спорту, відділ культури, туризму
та культурної спадщини райдержадміністрації
До 01 жовтня 2013 року
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5. Забезпечити збереження діючої мережі позашкільних навчальних
закладів усіх відомств та повноцінне їх фінансування.
Відділ освіти, молоді та спорту, відділ культури, туризму
та культурної спадщини райдержадміністрації
Постійно

6. На виконання Указу Президента України від 28 грудня 2012 року
№ 756 «Про проведення у 2013 році в Україні Року дитячої творчості» вжити
заходи щодо розширення мережі гуртків, творчих об’єднань, спортивних
секцій за всіма напрямками позашкільної освіти, забезпечити охоплення
позашкільною освітою не менше 70% дітей шкільного віку.
Відділ освіти, молоді та спорту, відділ культури, туризму
та культурної спадщини райдержадміністрації
До 01 жовтня 2013 року

7. Забезпечити відповідно до пункту 8 статті 20 Закону України «Про
позашкільну освіту» підвезення дітей, які навчаються у позашкільних
навчальних закладах і проживають за межею пішохідної доступності, до місць
навчання та додому.
Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації
З 15 вересня 2013 року

8. Провести аудит охоплення позашкільною освітою дітей у галузі освіти
(у тому числі спортивні секції) та культури.
Відділ освіти, молоді та спорту, відділ культури, туризму
та культурної спадщини райдержадміністрації
15 вересня –15 жовтня 2013 року

9. Забезпечити рівень охоплення дошкільною освітою дітей віком від 3-х
до 6-ти років не менше ніж 95%.
Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації
До 30 серпня 2013 року
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10. Забезпечити проведення влітку 2013 року поточних та капітальних
ремонтів у приміщеннях дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних
навчальних закладів, поліпшити їх матеріально-технічну базу, облаштувати
внутрішніми туалетами.
Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації
Серпень 2013 року

11. Підготувати проект районної соціальної цільової програми
запровадження інклюзивного навчання у закладах освіти району на період до
2020 року для внесення його на розгляд районної ради.
Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації
До 01 листопада 2013 року

12. Здійснити аудит засобів безперешкодного доступу до навчальних
закладів (пандуси, кнопки виклику) та якості їх функціонування.
Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації
01-20 серпня 2013 року

13. Забезпечувати безумовне виконання вимог статті 6 Закону України
«Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітейсиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування». Тримати на постійному
контролі умови утримання та проживання дітей у сім’ях усиновителів,
опікунів-піклувальників, прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу.
Служба у справа дітей райдержадміністрації
Постійно

14. Проводити постійне інформування громадськості про дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування, які потребують охоплення
сімейними формами виховання, підтримки, яку надає держава сім'ям, які взяли
на виховання таку дитину.
Служба у справах дітей райдержадміністрації, районний
центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді,
сільські та селищні ради
Постійно
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15. Забезпечувати охоплення дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, вихованців інтернатних закладів сімейними
формами виховання.
Служба у справа дітей райдержадміністрації
Постійно

16. Здійснювати постійний контроль та своєчасно вживати заходи з
питань збереження й захисту житлових і майнових прав дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування.
Служба у справах дітей райдержадміністрації, сільські та
селищні ради
Постійно

17. Вживати дієвих заходів щодо фінансування заходів районної
програми забезпечення соціальним та впорядкованим житлом дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа до 2015 року,
затвердженої рішенням районної ради від 22 лютого 2013 року № 304.
Служба у справах дітей райдержадміністрації
Протягом 2013-2015 років

18. Забезпечити системний соціальний супровід дітей, які перебувають
на вихованні у сім’ях опікунів, піклувальників, відповідно до вимог Закону
України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування».
Районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді
Постійно

19. Забезпечувати здійснення пошуку та відбору потенційних
кандидатів у прийомні батьки та батьки-вихователі пропорційно до кількості
дітей, які сиротіють протягом року, в районі.
Районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді
Постійно
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20. Вивчити питання щодо створення в районі центру соціальної
підтримки дітей і сім'ї.
Районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді, служба у справах дітей райдержадміністрації
До 01 серпня 2013 року

21. Вживати заходи щодо першочергового забезпечення дітей-інвалідів
необхідними технічними та іншими засобами реабілітації відповідно до потреб
та рекомендацій індивідуальних програм реабілітації дітей-інвалідів.
Управління соціального захисту населення
райдержадміністрації
Постійно

22. З метою надання дітям-інвалідам реабілітаційних послуг
забезпечувати своєчасне направлення особових справ дітей-інвалідів до
реабілітаційних установ системи Міністерства соціальної політики України.
Управління соціального захисту населення
райдержадміністрації
Постійно

23. Забезпечувати надання необхідних соціальних послуг сім’ям, в
яких діти хворіють на онкологічні та онкогематологічні, інші складні й рідкісні
форми захворювань, а також сім’ям з дітьми, які перебувають у складних
життєвих обставинах через такі захворювання батьків.
Районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді, Голованівська центральна районна лікарня
Постійно

24. Розробити та затвердити план роботи на виконання Указу
Президента України від 22 жовтня 2012 року № 609 «Про Національну
стратегію профілактики соціального сирітства на період до 2020 року».
Районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді, служба у справах дітей райдержадміністрації
Постійно
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25. Провести аналіз ефективності діяльності фахівців соціальної
роботи з питань профілактики соціального сирітства.
Районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді
До 01 вересня 2013 року

_________________________

