від 27 липня 2015 року

№ 197-р

Про стан реалізації в районі
державної політики щодо захисту
прав та законних інтересів дітей,
профілактики правопорушень та
попередження дитячої злочинності
На обліку служби у справах дітей райдержадміністрації перебуває
71 дітей, які опинились в складних життєвих обставинах і проживають у
32 соціально-неблагополучних сім’ях. Із зазначеними сім’ями та дітьми
систематично проводиться індивідуально-профілактична робота щодо
належного утримання та виховання дітей. Так, протягом січня-червня 2015 року
службою здійснено 84 перевірок, про що свідчать акти обстежень умов
проживання.
Органом опіки і піклування протягом зазначеного періоду 2015 року до
районного суду подано 8 позовних заяви щодо позбавлення батьківських прав
шести батьків відносно 16 дітей. Притягнень до кримінальної відповідальності
по статті 166 Кримінального кодексу України не було. Притягнуто до
адміністративної відповідальності по статті 184 кодексу України про
адміністративне правопорушення (неналежне виконання батьківських
обов’язків) – 2 батьків, винесено попередження служби у справах дітей
райдержадміністрації 10 батькам.
З метою попередження дитячої бездоглядності та безпритульності в
районі проводяться щомісячні рейди «Діти вулиці», «Вокзал». Проведено
30 рейд, в ході яких виявлено 15 дітей, із них: 10 дітей влаштовано в кімнату
тимчасового перебування дитячого відділення Голованівської центральної
районної лікарні 4 дітей тимчасово влаштовано в сім’ї близьких родичів, 1
дитина влаштована в інтернатний заклад.
На виконання доручення Президента України від 30 серпня 2012 року
№ 1-1/2338, розпорядження голови обласної державної адміністрації від
15 серпня 2012 року № 480-р «Про забезпечення реалізації прав та законних
інтересів дітей у Кіровоградській області», відповідно до рішення колегії
районної державної адміністрації від 24 липня 2015 року № 18 та з метою
проведення заходів по реалізації в районі державної політики щодо захисту
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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,
профілактики правопорушень та попередження дитячої злочинності:
1. Службі у справах дітей, відділу освіти, сектору молоді та спорту,
відділу культури, туризму та культурної спадщини райдержадміністрації,
районному центру соціальних служб сім’ї, дітей та молоді, кримінальній міліції
у справах дітей РВ УМВС України в Кіровоградській області, рекомендувати
виконкомам сільських, селищних рад:
посилити роботу з профілактики правопорушень серед неповнолітніх та
попередження дитячої злочинності;
провести засідання наради за участю голів сільських та селищних рад по
питанню посилення роботи з попередження дитячої злочинності, профілактики
правопорушень серед неповнолітніх;
започаткувати практику проведення виїзних рейдів по виконкомах
сільських, селищних рад по попередженню дитячої злочинності, профілактики
правопорушень серед неповнолітніх;
удосконалити форми та методи виховної та просвітницької роботи серед
учнів загальноосвітніх шкіл, професійно-технічного училища № 38
смт Голованівськ щодо 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, відділу освіти, сектору молоді та спорту
райдержадміністрації активізувати та посилити роботу щодо проведення
перевірок стану виховної роботи в навчальних закладах району, особливо тих
закладів, учні яких вчиняють правопорушення, злочини.
3. Начальнику РВ УМВС України в Кіровоградській області вжити
заходів щодо укомплектування вакантної посади працівника кримінальної
міліції у справах дітей РВ УМВС України в Кіровоградській області, активізації

3
та посилення роботи дільничних інспекторів міліції з профілактики
правопорушень та запобігання дитячої злочинності шляхом збільшення
кількості зустрічей, бесід з учнями навчальних закладів та їх батьками.
4. Сектору молоді та спорту районної державної адміністрації залучити
молодь до спортивних змагань та проведення різноманітних спортивних
районних олімпіад.
5. Відділу освіти, сектору молоді та спорту районної державної
адміністрації охопити учнівську молодь усіма видами фізкультурно-оздоровчої
діяльності в позакласний час.
6. Керівникам структурних підрозділів районної державної адміністрації,
Голованівському РВ УМВС України в Кіровоградській області, сільським,
селищним головам про проведену роботу проінформувати службу у справах
дітей районної державної адміністрації до 21 серпня 2015 року.
7. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на
заступника голови районної державної адміністрації Бугаєнко О.П.
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