від 02 червня 2015 року

№ 138-р

Про виконання рішення Громадської ради
при районній державній адміністрації про
посилення роботи в районі у сфері захисту
прав дитини, профілактики правопорушень
та попередження дитячої злочинності
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 03 листопада
2010 року № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та
реалізації державної політики» з урахуванням змін, внесених постановою
Кабінету Міністрів України від 08 квітня 2015 року № 234, розпорядження
голови районної державної адміністрації від 07 лютого 2011 року № 87-р «Про
затвердження нового складу громадської ради при районній державній
адміністрації», рішення засідання Громадської ради при районній державній
адміністрації від 28 травня 2015 року № 2 та з метою посилення в районі роботи
у сфері захисту прав дитини, виявленню дітей, які втрачають зв’язок з батьками
або залишаються без їх нагляду, які перебувають у складних і надзвичайних
умовах, в тому числі дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, запобіганню бездоглядності, безпритульності, профілактики
правопорушень та попередження дитячої злочинності:
1. Службі у справах дітей, відділу освіти, відділу культури, туризму та
культурної спадщини, сектору молоді та спорту райдержадміністрації,
районному центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, професійнотехнічному училищу № 38, Голованівському районному підрозділу
кримінально-виконавчої інспекції, рекомендувати виконкомам сільських,
селищних рад:
посилити роботу з профілактики правопорушень серед неповнолітніх та
попередження дитячої злочинності;
постійно проводити виїзні наради при виконкомах сільських, селищних
рад по попередженню дитячої злочинності, профілактики правопорушень серед
неповнолітніх;
застосовувати нові форми та методи виховної та просвітницької роботи
серед учнів загальноосвітніх шкіл, професійно-технічного училища № 38 щодо
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запобігання та профілактики негативних проявів у поведінці дітей, захисту їх
прав;
ефективно проводити рейди «Діти вулиці», «Сім’я і діти», перевірки по
місцях масового збору молоді по виявленню фактів продажу алкогольних та
тютюнових виробів неповнолітнім, додержання законодавства щодо часового
обмеження перебування в розважальних закладах та закладах громадського
харчування неповнолітніх до 16 років без супроводу батьків, або осіб, що їх
замінюють, правопорядку серед неповнолітніх;
продовжити роботу щодо влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування до сімейних форм виховання;
вживати заходів щодо попередження вчинення насильства в сім’ї, в
навчальних закладах району стосовно дітей.
2. Службі у справах дітей райдержадміністрації:
забезпечувати безумовне виконання вимог статті 6 Закону України «Про
забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт 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;
постійно інформувати громадськість про дітей-сиріт та дітей позбавлених
батьківського піклування, які потребують охоплення сімейними формами
виховання та підтримку, яку надає держава сім’ям, які взяли на виховання
дитину.
3. Службі у справах дітей, відділу освіти райдержадміністрації
професійно-технічному училищу № 38 активізувати та посилити роботу щодо
проведення перевірок стану виховної роботи в навчальних закладах району,
особливо тих закладів, учні яких вчиняють правопорушення, злочини.
4. Голованівському РВ УМВС України в Кіровоградській області вжити
заходів щодо посилення роботи дільничних інспекторів міліції з профілактики
правопорушень та запобігання дитячої злочинності шляхом збільшення
кількості зустрічей, бесід з учнями навчальних закладів та їх батьками.
5. Рекомендувати сільським та селищним головам виділяти кошти з
місцевих бюджетів на організацію оздоровлення дітей.
6.
Керівникам
структурних
підрозділів
райдержадміністрації,
територіальних органів міністерств і відомств району, сільським, селищним
головам про проведену роботу інформувати районну державну адміністрацію
щокварталу до 01 числа наступного за звітним протягом 2015-2016 років.
7. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на
заступника голови районної державної адміністрації Бугаєнко О.П.
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