від 18 жовтня 2016 року

№ 271-р

Про затвердження районного плану заходів
з виконання у 2016 році Загальнодержавної
програми «Національний план дій щодо
реалізації Конвенції ООН про права дитини»
на період до 2016 року
На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 серпня
2016 року № 509-р «Про затвердження плану заходів з виконання у 2016 році
Загальнодержавної програми «Національний план дій щодо реалізації
Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року» та розпорядження
голови обласної державної адміністрації від 26 вересня 2016 року № 404-р «Про
затвердження обласного плану заходів з виконання у 2016 році
Загальнодержавної програми «Національний план дій щодо реалізації
Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року»:
1. Затвердити районний план заходів з виконання у 2016 році
Загальнодержавної програми «Національний план дій щодо реалізації
Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року» (далі – план
заходів), що додається.
2. Структурним підрозділам райдержадміністрації, сільським, селищним
головам, відповідальним за виконання заходів, до 20 січня 2017 року
інформувати
про
проведену
роботу
службу
у
справах
дітей
райдержадміністрації.
3. Службі у справах дітей райдержадміністрації проаналізувати стан
виконання розпорядження та узагальнену інформацію надавати службі у
справах дітей обласної державної адміністрації до 01 лютого 2017 року.
4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на
заступника голови районної державної адміністрації Бугаєнко О.П.

Голова районної
державної адміністрації

О.ГОЛІМБІЄВСЬКИЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
Голованівської районної державної
адміністрації
18 жовтня 2016 № 271-р
РАЙОНИЙ ПЛАН ЗАХОДІВ
з виконання у 2016 році Загальнодержавної програми «Національний план дій щодо реалізації
Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року
№
з\п

Зміст основного завдання

1

2

1

Сприяти створенню
середовища, безпечного для
розвитку дитини,
збереження її здоров'я та
життя

Найменування заходів

Відповідальні за
виконання

Термін
виконання

3
4
5
Охорона здоров’я та формування здорового способу життя дітей.
Охорона здоров’я
Протягом
Центральна районна
1) забезпечити інформування
року
лікарня, комунальний
населення району про переваги
заклад «Голованівський
грудного вигодовування;
центр первинної
медико-санітарної
допомоги»
Протягом
Центральна районна
2) забезпечити створення та
року
лікарня, комунальний
функціонування кабінету медикосоціальної допомоги дітям та молоді заклад «Голованівський
центр первинної
«Клініка, дружня до молоді»;
медико-санітарної
допомоги»

Джерела
Прогнозований
фінансування
обсяг
фінансових
ресурсів для
виконання
завдань,
тис. грн.
6
7
Фінансування
не потребує

Місцевий
бюджет

-

У межах
передбачених
видатків

2
1

2

3
3) продовжити роботу Інтернет-сайту
для підлітків та їх батьків (за
підтримки громадських організацій)

4) забезпечити проведення навчання
з питань самоконтролю за цукровим
діабетом для дітей та їх батьків;
5) впровадити в роботу дошкільних
та загальноосвітніх навчальних
закладів усіх типів здоров’я –
зберігаючі технології «Навчання в
русі» для профілактики порушень
постави, зору, органів травлення
дітей
6) проводити виступи у засобах
масової інформації з питань
обізнаності медичних працівників та
батьків стосовно профілактики,
діагностики і лікування захворювань
дитячого віку, в тому числі з
рідкісними (орфанними)
захворюваннями, гемофілією,
онкологічними захворюваннями,
цукровим діабетом ІІ типу та
ожирінням;

4
Центральна районна
лікарня, комунальний
заклад «Голованівський
центр первинної
медико-санітарної
допомоги», відділ
організаційної
роботи та комунікацій
з громадськістю
апарату
райдержадміністрації
Комунальний заклад
«Голованівський центр
первинної медикосанітарної допомоги»
Центральна районна
лікарня, комунальний
заклад «Голованівський
центр первинної
медико-санітарної
допомоги»

5
Протягом
року

6
Місцевий
бюджет

7
У межах
передбачених
видатків

Протягом
року

Фінансування
не потребує

-

Протягом
року

Фінансування
не потребує

-

Комунальний заклад
«Голованівський центр
первинної медикосанітарної допомоги»

Протягом
року

Фінансування
не потребує

-

3
1

2.

2

Підвищення якості та
збільшення обсягу
медичних послуг, що
надаються дітям

3
7) проводити навчання серед
медичних працівників щодо
особливостей медичної допомоги
дітям з полі травмою;
8) забезпечити проведення
обов’язкового медичного
профілактичного огляду дітей до
18 років у дитячих амбулаторнополіклінічних закладах за участю
батьків
1) впровадити інтегроване ведення
хвороб у дітей до п’ятирічного віку
та інших вікових груп;

2) забезпечити медикаментами,
виробами медичного призначення та
лікувальним харчуванням хворих
дітей, у тому числі на рідкісні
(орфанні) захворювання дітей із:
онкологічними та
онкогематологічними
захворюваннями;
важкими формами гострої та
хронічної ниркової недостатності;
хронічним вірусним гепатитом В та
С;
передчасним статевим розвитком до
дев’яти років;
артеріально-легеневою гіпертензією;

4
Центральна районна
лікарня, комунальний
заклад «Голованівський
центр первинної
медико-санітарної
допомоги»
Центральна районна
лікарня, комунальний
заклад «Голованівський
центр первинної
медико-санітарної
допомоги»
Центральна районна
лікарня, комунальний
заклад «Голованівський
центр первинної
медико-санітарної
допомоги»
Центральна районна
лікарня, комунальний
заклад «Голованівський
центр первинної
медико-санітарної
допомоги»

5
Протягом
року

6
Фінансування
не потребує

7
-

Протягом
року

Фінансування
не потребує

-

Протягом
року

Фінансування
не потребує

-

Протягом
року

Місцевий
бюджет

У межах
передбачених
видатків

4
1

2

3.

Здійснення заходів,
спрямованих на запобігання
дитячій інвалідності та
підвищення рівня надання
медичної допомоги дітямінвалідам

4.

Забезпечення інформування
дітей старшого шкільного
віку про основи захисту від
захворювання на ВІЛінфекції/СНІД

3
3) забезпечити медикаментами та
витратними матеріалами дітей,
хворих на:
дитячий церебральний параліч;
первинний вроджений імунодефіцит;
муковісцидоз;
фенілкетонурію;
хворобу Гоше;
мукополісахарідоз;
гемофілію типу А або В;
хворобу Віллебранда та інші важкі
коагулопатії;
нанізм різного походження;
тяжкі розлади психіки та поведінки із
спектру аутизму;
ювенільний ревматоідний артрит;
інші рідкісні (орфанні захворювання);
Забезпечити роботу кабінету охорони
зору дітей для запобігання
виникненню порушення зору у дітей
дошкільного та шкільного віку

4
5
Протягом
Центральна районна
року
лікарня, комунальний
заклад «Голованівський
центр первинної
медико-санітарної
допомоги»

6
Фінансування
не потребує

Центральна районна
лікарня

Протягом
року

Місцевий
бюджет

ІV квартал
2016 року

Фінансування
не потребує

Протидія ВІЛ/СНІДу, туберкульозу та наркоманії
Відділ освіти, молоді та
1) провести в загальноосвітніх
спорту, центральна
навчальних закладах району у
районна лікарня,
Всесвітній день боротьби із Снідом
комунальний заклад
(1 грудня) заходи, спрямовані на
«Голованівський центр
підвищення рівня обізнаності щодо
первинної медикоВІЛ-інфекції/СНІДу;
санітарної допомоги»,
виконкоми сільських,
селищних рад

7
-

У межах
передбачених
видатків

-

5
1

2

3
2)впровадити у загальноосвітніх
навчальних закладах тренінгів курс
«Захисти себе від ВІЛ/Школа проти
СНІДу», «Рівний рівному»

5.

Проведення наукових
досліджень з питань
вивчення особливостей
поширення ВІЛінфекції/СНІДу серед дітей
та можливих наслідків
зазначеного захворювання;
розроблення вітчизняних
засобів профілактики і
діагностики ВІЛ-інфекції у
дітей та жінок
Підвищення рівня
обізнаності населення щодо
ВІЛ-інфекції/СНІДу,
туберкульозу та наркоманії,
формування та
толерантного ставлення до
ВІЛ-інфікованих, хворих на
СНІД і наркоманію дітей

Поширювати з метою формування
громадської думки щодо наслідків
наркотичної залежності та
неприйнятності будь-яких форм
розповсюдження наркотиків
відповідні інформаційні
повідомлення, прес-релізи,
інформаційно-рекламні збірки,
брошури, плакати, листівки, буклет

6.

Проводити у загальноосвітніх
навчальних закладах до Всесвітнього
дня боротьби із захворюванням на
туберкульоз заходи, орієнтовані на
підвищення рівня обізнаності щодо
туберкульозу

4
Відділ освіти, молоді
та спорту
райдержадміністрації,
центральна районна
лікарня, комунальний
заклад «Голованівський
центр первинної
медико-санітарної
допомоги», виконкоми
сільських, селищних
рад
Центральна районна
лікарня, комунальний
заклад «Голованівський
центр первинної
медико-санітарної
допомоги», районний
центр соціальних служб
для сім’ї, дітей та
молоді

5
Протягом
року

6
Фінансування
не потребує

Протягом
року

Місцеві
бюджети

І квартал
Відділ освіти, молоді
та спорту
райдержадміністрації,
центральна районна
лікарня, комунальний
заклад «Голованівський
центр первинної
медико-санітарної
допомоги», виконкоми
сільських, селищних
рад

Фінансування
не потребує

7
-

У межах
передбачених
видатків

-

6
1
7.

8.

2
Проведення у засобах
масової інформації
всеукраїнської
інформаційної кампанії,
спрямованої на формування
громадської думки щодо
наслідків наркотичної
залежності та
неприйнятності будь-яких
форм розповсюдження
наркотиків
Обмеження поширення
серед дітей ВІЛінфекції/СНІДу,
туберкульозу, наркоманії

3
4
Відділ освіти, молоді
Продовжувати впровадження
та спорту
інформаційно-освітньої
протиалкогольної програми «Сімейна райдержадміністрації
розмова» для учнів 7-8 класів
загальноосвітніх навчальних закладів

1) забезпечити інформування 100
відсотків дітей старшого шкільного
віку про методи захисту від
захворювань на ВІЛ-інфекцію/СНІД,
туберкульоз та наркоманію;

2) проводити у засобах масової
інформації кампанії, спрямованої на
запобігання поширенню наркоманії
та інфікування на ВІЛінфекцію/СНІД, туберкульоз

Відділ освіти, молоді
та спорту
райдержадміністрації,
центральна районна
лікарня, комунальний
заклад «Голованівський
центр первинної
медико-санітарної
допомоги», виконкоми
сільських, селищних
рад
Центральна районна
лікарня, комунальний
заклад «Голованівський
центр первинної
медико-санітарної
допомоги», виконкоми
сільських, селищних
рад

5
Протягом
року

6
Фінансування
не потребує

7
-

Протягом
року

Фінансування
не потребує

-

Протягом
року

Фінансування
не потребує

-

7
1

2

9.

Збереження, розвиток та
ефективне використання
мережі дитячих закладів
оздоровлення та відпочинку

10. Запровадження комплексу
спеціальних заходів
соціального, виховного,
медичного, гігієнічного,
спортивного характеру,
спрямованих на поліпшення
т зміцнення стану здоров'я
дітей, організацію їх
змістовного відпочинку
11. Створення належних умов
для збереження та
зміцнення фізичного
здоров'я дітей, формування
здорового способу життя
12. Збільшення кількості дітей,
які відвідують дошкільні та
загальноосвітні навчальні
заклади

3

4
Оздоровлення та відпочинок
Забезпечити збереження розвитку та Управління соціального
захисту населення,
ефективного використання мережі
відділ освіти, молоді
дитячих закладів оздоровлення та
та спорту
відпочинку
райдержадміністрації,
виконкоми сільських,
селищних рад
Проводити профілактичні заходи під Голованівський відділ
час шкільних канікул з метою
поліції Головного
профілактики вчинення дітьми
управління
адміністративних і кримінальних
Національної поліції в
правопорушень, втягнення їх у
області, служба у
протиправну діяльність, інших
справах дітей
негативних проявів у підлітковому
райдержадміністрації,
середовищі, а також виявлення дітей, виконкоми сільських,
що залишилися без догляду дорослих селищних рад
Фізичне виховання
Відділ освіти, молоді та
Проводити районні змагання,
спорту
олімпіади, спартакіади та інші
райдержадміністрації
спортивно-масові заходи
Освіта
1) забезпечити захист права на освіту Відділ освіти, молоді та
спорту
дітям з особливими освітніми
райдержадміністрації,
потребами шляхом впровадження
інклюзивного навчання в дошкільних виконкоми сільських,
селищних рад
та загальноосвітніх навчальних
закладах, затвердження відповідних
планів-графіків;

5

6

7

Протягом
року

Місцеві
бюджети

У межах
передбачених
видатків

Протягом
року

Фінансування
не потребує

Протягом
року

Місцеві
бюджети

У межах
передбачених
видатків

Протягом
року

Місцеві
бюджети

У межах
передбачених
видатків

-

8
1

2

3
2) забезпечити безперешкодний
доступ дітей з особливими освітніми
потребами, у тому числі дітейінвалідів, до навчальних закладів
різних типів, затвердження
відповідних планів-графіків;

3) охопити загальною середньою
освітою максимальну кількість
дітей, які переселилися з території
проведення антитерористичної
операції чи залишилися в зоні її
проведення, забезпечити рівний
доступ їх до освіти за різними
формами навчання,
затвердження відповідних
планів-графіків
13. Забезпечення дітей-інвалідів Впроваджувати інклюзивну освіту в
навчальних закладах, затвердження
послугами навчальних
відповідних планів-графіків
закладів незалежно від
стану здоров’я таких дітей
та їх місця проживання і
виховання

4
Відділ освіти, молоді
та спорту
райдержадміністрації,
відділ регіонального
розвитку,
містобудування,
архітектури та
житлово-комунального
господарства, відділ
культури, туризму та
культурної спадщини
райдержадміністрації,
виконкоми сільських,
селищних рад
Відділ освіти, молоді
та спорту
райдержадміністрації,
виконкоми сільських,
селищних рад

5
Протягом
року

6
Місцеві
бюджети

7
У межах
передбачених
видатків

Протягом
року

Місцеві
бюджети

У межах
передбачених
видатків

Відділ освіти, молоді
та спорту
райдержадміністрації,
виконкоми сільських,
селищних рад

Протягом
року

Місцеві
бюджети

У межах
передбачених
видатків

9
1

2

3
4
Культурний і духовний розвиток дитини
Проводити місцеві конкурси (огляди) Відділ культури,
туризму та культурної
з виявлення талановитих та
спадщини, відділ освіти,
обдарованих дітей з метою їх
молоді та спорту
підтримки, сприяння та розвитку
райдержадміністрації,
творчих здібностей
виконкоми сільських,
селищних рад
Захист прав дітей різних категорій.
Соціальне забезпечення та підтримка сімей з дітьми
1) провести заходи до Дня захисту
Служба у справах дітей
дітей;
райдержадміністрації

5

7

Місцеві
бюджети

У межах
передбачених
видатків

15. Підвищення рівня культури
Червень
Місцеві
сімейних стосунків і
2016 року бюджети
відповідальності батьків за
виконання своїх обов’язків
Місцеві
2) провести заходи до Дня матері
Управління соціального Травень
шляхом активізації участь
2016 року бюджети
захисту населення
батьків у семінарах,
райдержадміністрації
тренінгах, що сприяють
формуванню сімейних
цінностей
Запобігання соціальному сирітству, подолання бездоглядності та безпритульності серед дітей
Протягом Місцеві
16. Удосконалення системи
1) надавати комплексний соціальний Районний центр
року
бюджети
соціальних служб для
соціальної роботи із
супровід сім’ям з дітьми у складних
сім’ї, дітей та молоді,
сім’ями, що мають дітей і
життєвих обставинах, у тому числі
опинилися у складних
сім’ям внутрішньо переміщених осіб, управління соціального
захисту
життєвих обставинах
та осіб, що перебувають в районі
райдержадміністрації,
проведення антитерористичної
виконкоми сільських,
операції.
селищних рад
Служба у справах дітей Протягом Місцеві
2) реалізувати пілотні проекти у
року
бюджети
райдержадміністрації,
регіонах із запровадженням послуги
районний центр
патронату над дітьми
соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді

У межах
передбачених
видатків
У межах
передбачених
видатків

14. Створення рівних умов для
доступу кожної дитини до
послуг закладів культури

Протягом
року

6

У межах
передбачених
видатків

У межах
передбачених
видатків
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17. Своєчасне виявлення
бездоглядних та
безпритульних дітей,
влаштування їх на
виховання в дитячі будинки
соціального захисту

3
1) організувати проведення
профілактичних заходів «Діти
вулиці» з метою своєчасного
виявлення бездоглядних дітей, а
також дорослих осіб, які залучають
дітей до протиправної діяльності

4
5
6
Служба у справах дітей Протягом Місцеві
року
бюджети
райдержадміністрації,
Голованівський відділ
поліції Головного
управління
Національної поліції в
області, виконкоми
сільських, селищних
рад
Служба у справах дітей Протягом Місцеві
2) підготувати та розмістити у
року
бюджети
засобах масової інформації матеріали райдержадміністрації,
Голованівський відділ
з питань дитячої безпритульності та
поліції Головного
бездоглядності, розшуку зниклих
управління
дітей.
Національної поліції в
області, виконкоми
сільських, селищних
рад
Соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
18. Забезпечення розвитку
1) провести заходи до дня
Служба у справах дітей Вересень
Місцевий
сімейних форм виховання
усиновлення;
райдержадміністрації
2016 року бюджет
дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського
Служба у справах дітей Протягом Місцевий
2) сприяти засобам масової
піклування (усиновлення,
райдержадміністрації
року
бюджет
інформації щодо проведення
опіка та піклування,
інформаційно-роз’яснювальної
створення дитячих будинків роботи з питань захисту прав дітей,
сімейного типу, прийомних розміщення інформації про дітейсімей)
сиріт, дітей, позбавлених
батьківського піклування, з метою
активізації їх усиновлення, опіки,
піклування, влаштування у прийомні
сім’ї, дитячі будинки сімейного
типу;

7
У межах
передбачених
видатків

У межах
передбачених
видатків

У межах
передбачених
видатків
У межах
передбачених
видатків
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19. Забезпечення доступу не
менше як 95 відсоткам
населення до повної та
об’єктивної інформації з
питань влаштування дітейсиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування,
до дитячих будинків
сімейного типу та
прийомних сімей

3
3) забезпечити дотримання
пріоритетності сімейних форм
влаштування та усиновлення
громадянами України дітей-сиріт і
дітей, позбавлених батьківського
піклування
Сприяти висвітленню у засобах
масової інформації проблем
соціального сирітства, популяризації
сімейного виховання дітей-сиріт і
дітей, позбавлених батьківського
піклування

4
Служба у справах дітей
райдержадміністрації

5
Протягом
року

6
Фінансування
не потребує

7
-

Служба у справах дітей
райдержадміністрації

Протягом
року

Фінансування
не потребує

-

Захист дітей-інвалідів
У межах
Управління соціального Протягом Місцевий
Забезпечити впровадження таких
20. Надання допомоги і
року
бюджет
передбачених
захисту населення
інноваційних послуг, як денний
підтримки дітям-інвалідам,
видатків
райдержадміністрації
забезпечення їх соціального догляд, п’ятиденний стаціонарний
догляд
супроводу з метою
самореалізації
Захист дітей біженців, дітей, які перебувають на території України без законних представників, та дітей без громадянства
У межах
Забезпечити тимчасове влаштування Служба у справах дітей Протягом Місцеві
21. Створення умов для
року
бюджети
передбачених
райдержадміністрації,
дітей, розлучених із сім’єю, до
влаштування дітейвидатків
виконкоми сільських,
дитячих закладів або сімей
біженців, дітей, які
селищних рад
перебувають на території
України без законних
представників та дітей без
громадянства, сприяння
об’єднанню їх із сім’ями

12
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4
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Боротьба з використанням дитячої праці
Управління соціального Протягом Місцеві
Проводити разом із представниками
22. Здійснення заходів
року
бюджети
захисту населення,
професійних спілок та організацій
спрямованих на боротьбу з
служба у справах дітей
роботодавців перевірки стану
використанням найгірших
дотримання вимог законодавства про райдержадміністрація
форм дитячої праці
працю щодо неповнолітніх осіб на
підприємствах, в установах та
організаціях незалежно від форми
власності
Ліквідація торгівлі дітьми, сексуальної експлуатації, інших форм жорсткого поводження з ними
Місцеві
Управління соціального Листопад
23. Підвищення ефективності
1) провести заходи з відзначення
2016 року бюджети
захисту населення,
профілактичної та
Європейського дня захисту дітей від
служба у справах дітей
роз’яснювальної роботи
сексуальної експлуатації та
райдержадміністрації,
серед батьків з метою
сексуального насильства;
виконкоми сільських,
запобігання жорсткого
селищних рад
поводження з дітьми
Районний центр
2) провести заходи за програмами
Протягом Місцеві
соціальних служб для
«Розвиток життєвих навичок серед
року
бюджети
сім’ї, дітей та молоді,
дітей, які мають девіантну
служба у справах дітей
поведінку», «Профілактика
тютюнопаління, вживання алкоголю райдержадміністрації,
та наркотиків серед дітей, які скоїли Голованівський відділ
злочин» із залученням державних та поліції Головного
громадських організацій
управління Національної
поліції в області,
виконкоми сільських,
селищних рад
Управління соціального Протягом Місцеві
1) розробити методичні,
24. Створення системи
року
бюджети
інформаційно-довідкові матеріали на захисту населення,
реабілітації та реінтеграції
служба у справах дітей
допомогу педагогічним працівника,
дітей, які потерпіли від
райдержадміністрації,
батькам, учням та студентам щодо
торгівлі ними, сексуальної
попередження протидії насильству в районний центр
експлуатації, інших форм
соціальних служб для
сім’ї;
жорсткого поводження

7
У межах
передбачених
видатків

У межах
передбачених
видатків

У межах
передбачених
видатків

У межах
передбачених
видатків
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сім’ї, дітей та молоді,
виконкоми сільських,
селищних рад
Відділ освіти, молоді та Протягом Фінансування
2) інформувати населення про
року
не потребує
спорту, служба у
безпеку дітей в Інтернеті через
справах дітей
професійні спільноти та веб-сайти
райдержадміністрації,
виконкоми сільських,
селищних рад
Підвищення ролі територіальної громади у вирішені питань захисту прав та розвитку дітей
Служба у справах дітей Протягом Фінансування
25. Активізація участі
1) запроваджувати у структурах
року
не потребує
райдержадміністрації,
територіальної громади у
виконавчих органів об’єднаних
виконкоми сільських,
захисті прав дитини
територіальних громад посадових
селищних рад
осіб, відповідальних за захист прав
дітей;
Служба у справах дітей Протягом Фінансування
2) забезпечити захист прав дітей в
року
не потребує
об’єднаних територіальних громадах, райдержадміністрації,
виконкоми сільських,
надання організаційно-методичної
селищних рад
допомоги працівникам
(спеціалістам), відповідальним за
захист прав дітей в об’єднаних
територіальних громадах
Проведення моніторингу, оцінки стану виконання Програми та очікуванні результати
Провести оцінку результатів
28. Здійснення моніторингу та
Центральна районна
Протягом Фінансування
виконання Загальнодержавної
оцінки результатів
лікарня, комунальний
року
не потребує
програми «Національний план дій
виконання Програми
заклад «Голованівський
щодо реалізації Конвенції ООН про
центр первинної медикоправа дитини» на період до 2016 року санітарної допомоги»,
відділ культури, туризму
та культурної спадщини,
відділ освіти, молоді та
спорту, служба у справах
дітей райдержадміні-

7

-

-

-

-

14
1

2

29. Забезпечення поширення
соціальної реклами та
сприяння широкому
висвітленню в засобах
масової інформації питань
соціально-правового
захисту дітей, дотримання
положень Конвенції ООН
про права дитини

3

4
страції, районний центр
соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді,
Голованівський відділ
поліції Головного
управління Національної
поліції в області,
виконкоми сільських,
селищних рад
Центральна районна
Сприяти висвітленню в засобах
масової інформації питань соціально- лікарня, комунальний
правового захисту дітей, дотримання заклад «Голованівський
положень Конвенції ООН про права центр первинної медикосанітарної допомоги»,
дитини
управління соціального
захисту населення,
відділ культури, туризму
та культурної спадщини,
відділ освіти, молоді та
спорту, служба у справах
дітей райдержадміністрації, районний центр
соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді,
Голованівський відділ
поліції Головного
управління Національної
поліції в області,
виконкоми сільських,
селищних рад
_________________________
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