від 27 вересня 2016 року

№ 247-р

Про затвердження районного плану заходів
на 2016/2017 роки з реалізації Стратегії
подолання бідності
На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 08 серпня
2016 року № 573-р «Про затвердження плану заходів на 2016-2017 роки з
реалізації Стратегії подолання бідності» та розпорядження голови обласної
державної адміністрації від 09 вересня 2016 року № 376-р «Про затвердження
обласного плану заходів на 2016-2017 роки з реалізації Стратегії подолання
бідності»:
1. Затвердити районний план заходів на 2016/2017 роки з реалізації
Стратегії подолання бідності (додається).
2. Структурним підрозділам райдержадміністрації, територіальним
органам міністерств і відомств України в районі, рекомендувати сільським,
селищним головам подавати щокварталу до 01 числа місяця, наступного за
звітним
періодом,
управлінню
соціального
захисту
населення
райдержадміністрації інформації про хід виконання районного плану заходів,
затвердженого даним розпорядженням, для їх узагальнення.
3. Управлінню соціального захисту населення райдержадміністрації
щокварталу до 05 числа місяця, наступного за звітним періодом, інформувати
департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації
про стан виконання районного плану заходів.
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
27 вересня 2016 № 247-р
РАЙОННИЙ ПЛАН ЗАХОДІВ
з реалізації Стратегії подолання бідності на 2016/2017 роки
№
Зміст основного завдання
з/п
1
2
1. Розширення видів діяльності та
сфери застосування громадських
робіт
2.

Запобігання довготривалому
безробіттю у результаті залучення
зареєстрованих безробітних до
активних заходів на ринку праці

Найменування заходу
3
Розширення переліку видів громадських робіт, у
тому числі тих, що фінансуються за рахунок
місцевих бюджетів, з урахуванням необхідності
забезпечення тимчасової зайнятості окремих
цільових груп населення
1) створення умов для працевлаштування в
обсягах, необхідних для запобігання довготривалому безробіттю, під час формування
програм соціально-економічного розвитку
регіонів;

2) забезпечення актуалізації районної програми
зайнятості, зокрема в частині сприяння
зайнятості демобілізованих учасників
антитерористичної операції, внутрішньо
переміщених осіб та осіб з інвалідністю

Строки
виконання
4
2016-2017 роки

2016-2017 роки

2016 рік

Відповідальні за виконання
5
Районний центр зайнятості,
виконкоми сільських,
селищних рад
Районний центр зайнятості,
управління соціального
захисту населення, відділ
економічного розвитку,
торгівлі, промисловості та
інфраструктури
райдержадміністрації,
виконкоми сільських,
селищних рад
Управління соціального
захисту населення
райдержадміністрації,
районний центр зайнятості

2
1
3.

2
Сприяння працевлаштуванню
молоді

3
Сприяння створення та діяльності молодіжних
центрів праці та громадських організацій,
спрямованої на забезпечення зайнятості молоді

4
2016-2017 роки

4.

Поліпшення економічних умов
розвитку самозайнятості
населення

1) сприяння створення умов щодо розвитку
малого та середнього підприємництва, у тому
числі шляхом залучення до самозайнятості та
підприємницької діяльності осіб з числа
зареєстрованих безробітних;

2016-2017 роки

2) здійснення організаційних заходів щодо
розвитку інноваційно-інвестиційної діяльності,
у тому числі створення інноваційно нових
робочих місць за рахунок реалізації
інвестиційних проектів;

2016-2017 роки

3) сприяння розвитку самозайнятості та
підприємницької ініціативи серед незахищених
верств населення

2016-2017 роки

5
Районний центр зайнятості,
служба у справах дітей
райдержадміністрації,
районний центр
соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді,
виконкоми сільських,
селищних рад
Відділ економічного
розвитку, торгівлі,
промисловості та
інфраструктури
райдержадміністрації,
районний центр
зайнятості, виконкоми
сільських, селищних рад
Відділ економічного
розвитку, торгівлі,
промисловості та
інфраструктури
райдержадміністрації,
виконкоми сільських,
селищних рад
Відділ економічного
розвитку, торгівлі,
промисловості та
інфраструктури
райдержадміністрації,
виконкоми сільських,
селищних рад

3
1
5.

6.

7.

2
Сприяння забезпеченню гендерної
рівності оплати праці у всіх
сферах економічної діяльності
шляхом посилення державного
та громадського контролю,
поступового введення
гендерних квот на державних
підприємствах
Підвищення рівня доступу до
соціальних послуг у сільській
місцевості, зокрема у результаті
активізації роботи виїзних
мультидисциплінарних команд із
надання соціальних послуг,
виїзних прийомів працівників
органів соціального захисту
населення, закладів та установ, що
надають соціальні послуги

Відновлення та вдосконалення
інженерних мереж і забезпечення
розвитку соціальної інфраструктури

3
Проведення навчань з питань гендерної рівності
для профспілок підприємств, установ та організацій та їх залучення до здійснення контролю
за врахуванням гендерного компонента в
колективних договорах, представництвом жінок
на керівних посадах та забезпеченням гендерної
рівності в оплаті праці

4
2016-2017 роки

5
Відділ економічного
розвитку, торгівлі,
промисловості та
інфраструктури,
управління соціального
захисту населення
райдержадміністрації

1) забезпечення організації безперебійної
роботи мобільних команд та виїзних прийомів
працівників соціального захисту населення,
закладів та установ, що надають соціальні
послуги;

2016-2017 роки

2) здійснення виїздів спеціалізованих
формувань центру соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді «Мобільний консультаційний
пункт соціальної роботи»
Проведення інвентаризації об’єктів
інфраструктури, що потребують ремонту та
відновлення

2016-2017 роки

Управління соціального
захисту населення
райдержадміністрації,
територіальний центр
соціального
обслуговування
населення (надання
соціальних послуг)
Голованівського
району, виконкоми
сільських, селищних
рад
Районний центр соціальних
служб для сім’ї, дітей та
молоді

2016-2017 роки

Відділ економічного
розвитку, торгівлі,
промисловості та
інфраструктури
райдержадміністрації,
виконкоми сільських,
селищних рад

4
1
8.

2
3
Забезпечення організації надання соціальних
Розвиток соціальних послуг у
сільській місцевості з урахуванням послуг членам територіальних громад
відповідно до їх потреб
потреб територіальних громад

9.

Створення спеціалізованої
інформаційно-комунікаційної
мережі соціального захисту для
забезпечення доступу сільського
населення до участі у програмах
соціальної підтримки та базових
послуг, гарантованих державою

10. Поліпшення транспортної
доступності населених пунктів
шляхом будівництва, ремонту та
утримання в належному стані
доріг загального користування у
сільській місцевості та під’ їзних
доріг із твердим покриттям,
розширення транспортної мережі
(збільшення кількості автобусних
рейсів і зупинок)

4
2016-2017 роки

Налагодження на постійній основі зворотного
зв’язку з потенційними учасниками соціальних
програм (інформування з елементами прямого
спілкування, супровід в оформленні тощо)

Вересень
2017 року

1) визначення сільських населених пунктів,
через які не проходять маршрути громадського
транспорту;

Грудень
2016 року

5
Управління соціального
захисту населення
райдержадміністрації,
територіальний центр
соціального обслуговування
населення (надання
соціальних послуг) району,
районний центр соціальних
служб для сім’ї, дітей та
молоді, виконкоми
сільських, селищних рад
Управління соціального
захисту населення, служба у
справах дітей
райдержадміністрації,
Ульяновське об’єднане
управління Пенсійного
фонду України в області,
районний центр соціальних
служб для сім’ї, дітей та
молоді, районний центр
зайнятості, виконкоми
сільських, селищних рад
Відділ економічного
розвитку, торгівлі,
промисловості та
інфраструктури
райдержадміністрації

5
1

2

11. Сприяння у наданні послуг
закладами культури у сільських
населених пунктах

3
2) проведення дорожніх робіт відповідно до
державних будівельних норм і нормативів з
урахуванням потреб осіб з інвалідністю та
інших маломобільних груп населення, у тому
числі забезпечення виконання робіт з
пониження бортового каменю на вулицях,
дорогах (краях проїзної частини, укріпленої
смуги узбіччя), у містах перетину пішохідних
шляхів (тротуарів) з дорогами для проїзду
автотранспортних засобів (до 2,5 сантиметрів),
встановлення бортового каменю на зупинках на
рівні підлоги транспортного засобу загального
користування, а також тактильних дорожніх
покажчиків;
3) передбачити в умовах проведення конкурсу з
перевезення пасажирів на автобусному
маршруті вимоги щодо наявності у них
автобусів із обов’язковим низьким рівнем
підлоги
1) створення на базі сільських закладів
культури, зокрема бібліотек, центрів інформації
для розв’язання соціально значущих проблем
найбільш вразливих категорій громадян
(мінікінотеатр, доступ до інтернету, безоплатні
друковані видання, семінари та навчання
тощо);
2) проведення комп’ ютеризації сільських
клубних, бібліотечних закладів та підключення
до Інтернету;

4
2016-2017 роки

5
Відділ економічного
розвитку, торгівлі,
промисловості та
інфраструктури
райдержадміністрації

2016-2017 роки

Відділ економічного
розвитку, торгівлі,
промисловості та
інфраструктури
райдержадміністрації
Відділ культури, туризму та
культурної спадщини
райдержадміністрації,
виконкоми сільських рад

2016-2017 роки

2016-2017 роки

Відділ культури, туризму
та культурної спадщини
райдержадміністрації,
виконкоми сільських
рад

6
1

2

12. Запровадження системи
планування соціальних видатків
органів місцевого самоврядування
у частині задоволення потреб
населення відповідної
адміністративно-територіальної
одиниці
13. Залучення соціальних інвестицій і
власних ресурсів територіальних
громад для створення комфортного
середовища для населення,
прийняття із зазначе ною метою
рішень щодо побутового його
обслуговування та благоустрою
сільських населених пунктів

3
3) розширення переліку якісних бібліотечних
послуг та впровадження сучасних дистанційних
форм обслуговування користувачів бібліотек, а
також розвиток мобільних форм бібліотечного
обслуговування осіб похилого віку, одиноких
осіб з інвалідністю, дітей-сиріт та
малозабезпечених сімей;
4) врахування інтересів і потреб людей з
порушенням зору та слуху під час
комплектування бібліотечних фондів (книги
з великим шрифтом, аудіозаписи, відеозаписи
тощо);
5) проведення ремонту і реконструкції будівель
і приміщень закладів культури в сільській
місцевості та забезпечення їх сучасним
обладнанням для безперешкодного доступу до
них і комфортного перебування користувачів
таких послуг
Реалізація пілотних проектів планування
соціальних видатків бюджетів об’єднаних
територіальних громад

Реалізація проектів з формування
інфраструктури територіальних громад, що
фінансуються за рахунок коштів субвенцій з
державного бюджету місцевим бюджетам на
формування інфраструктури територіальних
громад

4
2016-2017 роки

5
Відділ культури, туризму та
культурної спадщини
райдержадміністрації,
виконкоми сільських,
селищних рад

2016-2017 роки

Відділ культури, туризму та
культурної спадщини
райдержадміністрації,
виконкоми сільських,
селищних рад
Відділ культури, туризму та
культурної спадщини
райдержадміністрації,
виконкоми сільських рад

2016-2017 роки

Грудень
2017 року

2016 рік

Відділ економічного
розвитку, торгівлі,
промисловості та
інфраструктури
райдержадміністрації,
виконкоми сільських,
селищних рад
Відділ регіонального
розвитку, містобудування,
архітектури та житловокомунального господарства
райдержадміністрації,
виконкоми сільських,
селищних рад

7
1
2
14. Організація дозвілля,
оздоровлення та відпочинку дітей

15. Обстеження будівель соціального
призначення у сільській
місцевості, придатних до
використання, з метою створення
на їх базі громадсько-культурних
центрів для задоволення
комплексу культурних, соціальних
та інформаційних потреб
населення
16. Сприяння розвитку пересувної
торгівлі для обслуговування
населених пунктів без
стаціонарної торговельної
мережі, а також у разі
необхідності торгівлі товарами
складного асортименту в
населених пунктах

3
1) забезпечення якісного оздоровлення та
відпочинку дітей, які потребують особливої
соціальної уваги та підтримки;
2) активізація роботи позашкільних навчальних
закладів з метою організації змістовного
дозвілля дітей
Визначення переліку будівель соціального
призначення у сільській місцевості, придатних
до використання як культурні центри

4
2016-2017 роки
2016-2017 роки

2016-2016 роки

5
Управління соціального
захисту населення
райдержадміністрації
Відділ освіти, молоді
та спорту
райдержадміністрації,
виконкоми сільських,
селищних рад
Відділ культури, туризму та
культурної спадщини,
відділ регіонального
розвитку, містобудування,
архітектури та житловокомунального господарства
райдержадміністрації,
виконкоми сільських рад

1) вивчення та проведення аналізу
міжнародного досвіду щодо розвитку
пересувної торгівлі, визначення можливості
його адаптації до вітчизняних умов;

Грудень
2016 року

Відділ економічного
розвитку, торгівлі,
промисловості та
інфраструктури
райдержадміністрації,
виконкоми сільських,
селищних рад

2) проведення моніторингу стану
запровадження в населених пунктах, які не
мають стаціонарної торговельної мережі,
пересувної торгівлі;

Грудень
2016 року

Відділ економічного
розвитку, торгівлі,
промисловості та
інфраструктури
райдержадміністрації,
виконкоми сільських,
селищних рад

8
1

2

17. Відновлення, збереження та
невиснажливе використання
екосистем, зокрема у результаті
впровадження механізму
економічного стимулювання до
використання та охорони земель
і підвищення родючості
грунтів
18. Підвищення рівня охопленості
бідного населення соціальною
підтримкою, забезпечення
адресної допомоги та підвищення
ефективності програм соціальної
підтримки

3
3) підготовка пропозицій щодо шляхів розвитку
пересувного обслуговування товарами
складного асортименту

4
Грудень
2016 року

Опрацювання питання організації громадських
та інших робіт тимчасового характеру,
спрямованих на поліпшення стану земельних та
інших природних ресурсів, у межах планування
та здійснення заходів щодо сприяння зайнятості
населення

2016-2017 роки

1) забезпечення інформування населення щодо
права на участь у програмах соціальної
підтримки через місцеві друковані видання та
інститути громадянського суспільства;

2016-2017 роки

2) налагодження співпраці установ з
територіальними громадами, загальноосвітніми
навчальними закладами, закладами охорони
здоров’я, громадськими організаціями з метою
раннього виявлення сімей, що потрапили у
складні життєві обставини;

2016-2017 роки

5
Відділ економічного
розвитку, торгівлі,
промисловості та
інфраструктури
райдержадміністрації,
виконкоми сільських,
селищних рад
Відділ агропромислового
розвитку
райдержадміністрації,
районний центр зайнятості
населення, виконкоми
сільських, селищних рад
Відділ організаційної
роботи та комунікацій з
громадськістю апарату
райдержадміністрації,
управління соціального
захисту населення
райдержадміністрації,
виконкоми сільських,
селищних рад
Голованівська центральна
районні лікарня,
комунальний заклад
«Голованівський центр
первинної медикосанітарної допомоги»,
районний центр соціальних
служб для сім’ї, дітей та
молоді

9
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19. Забезпечення мінімального
комплексу соціальних послуг у
територіальній громаді (виявлення
потреб у послугах, оцінювання
потреб у соціальних послугах,
надання соціальних послуг
консультування, посередництва,
представництва інтересів,
притулку, догляду)

3
3) забезпечення виконання вимог
розпорядження голови обласної державної
адміністрації від 18 травня 2013 року № 254-р
«Про удосконалення соціальної роботи з
сім’ями, які опинились у складних життєвих
обставинах»

4

1) надання мінімального пакету соціальних
послуг у територіальній громаді (інформування,
консультування, соціальний супровід,
представництво інтересів, притулок,
посередництво, екстрене та кризове втручання
тощо);

2016-2017 роки

2) вивчення питання щодо розвитку на рівні
територіальних громад практики організації
сезонних (на зимовий період) стаціонарних
установ для людей похилого віку в
сільській місцевості, які влітку проживають
у власних будинках, з можливістю
використання будівель соціального
призначення, які не експлуатуються;

2016-2017 роки

5
Районний центр
соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді,
служба у справах дітей,
відділ освіти,
молоді та спорту
райдержадміністрації,
центральна районна
лікарня, комунальний
заклад «Голованівський
центр первинної медикосанітарної допомоги»,
РВ ГУНП України в
Кіровоградській області,
виконкоми сільських,
селищних рад
Районний центр соціальних
служб для сім’ї, дітей та
молоді, територіальний
центр соціального
обслуговування населення
(надання соціальних послуг)
Голованівського району,
виконкоми сільських,
селищних рад
Територіальний центр
соціального обслуговування
населення (надання
соціальних послуг) району,
виконкоми сільських,
селищних рад
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20. Запровадження моніторингу та
оцінювання якості соціальних
послуг для забезпечення розвитку
системи надання соціальних
послуг, доступності таких послуг,
прозорості їх надання,
стимулювання надавачів
соціальних послуг до підвищення
їх якості

3
3) забезпечити виділення фінансування на
утримання посад фахівців із соціальної роботи
районного центру соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді з метою проведення соціальної
роботи із різними категоріями населення на
території об’єднаних територіальних громад;
1) забезпечення проведення моніторингу та
оцінювання якості соціальних послуг відповідно
до методичних рекомендацій;

2) забезпечення діяльності громадських,
наглядових рад у проведенні незалежного
оцінювання якості соціальних послуг;
3) забезпечення проведення пілотного
опитування отримувачів соціальних послуг
щодо їх якості, доступності, прозорості
механізму надання з метою оптимізації норм
надання соціальних послуг
Проведення роботи комітету забезпечення
21. Підвищення рівня доступу осіб з
інвалідністю до установ соціальної доступності при райдержадміністрації та
органах місцевого самоврядування і проведення
сфери, громадського транспорту
шляхом обладнання їх пандусами, ними щоквартальних засідань
ліфтами

4
2016-2017 роки

5
Районний центр соціальних
служб для сім’ї, дітей та
молоді, виконкоми
сільських, селищних рад

2016-2017 роки

Територіальний центр
соціального обслуговування
населення (надання
соціальних послуг) району,
управління соціального
захисту населення
райдержадміністрації,
виконкоми сільських,
селищних рад
Управління соціального
захисту населення
райдержадміністрації,
виконкоми сільських,
селищних рад
Управління соціального
захисту населення
райдержадміністрації,
виконкоми сільських,
селищних рад
Відділ регіонального
розвитку, містобудування,
архітектури та житловокомунального господарства
райдержадміністрації,
виконкоми сільських,
селищних рад

2016-2017 роки

2016-2017 роки

2016-2017 роки
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22. Створення та забезпечення
діяльності ефективної системи
комплексної реабілітації та
соціальної адаптації учасників
антитерористичної операції,
зокрема із числа осіб з
інвалідністю

3
Створення належних матеріально-технічних
умов для учасників антитерористичної операції
на період її проведення, а саме забезпечити
удосконалення механізму виконання
бюджетних програм щодо:
психологічної реабілітації постраждалих
учасників АТО;
соціальної та професійної адаптації учасників
АТО;
забезпечення постраждалих учасників АТО
санаторно-курортним лікуванням;
забезпечення технічними та іншими засобами
реабілітації учасників АТО, які брали
безпосередню участь в АТО;
придбання житла для сімей загиблих
військовослужбовців, які брали безпосередню
участь в антитерористичній операції, а також
для інвалідів І-ІІ групи з числа
військовослужбовців, які брали участь у
зазначеній операції, та потребують поліпшення
житлових умов;
забезпечення житлом осіб, які брали
безпосередню участь в антитерористичній
операції та/або у забезпеченні її проведення і
втратили функціональні можливості нижніх
кінцівок
1) вивчення питання щодо створення для
23. Надання бездомним особам
бездомних осіб закладів різних типів (центри
консультативної та соціальної
обліку, будинки нічного перебування, центри
допомоги, спрямованої на їх
реінтеграції, соціальні готелі) для забезпечення
реінтеграцію та соціальну
комплексного підходу до розв’язання їх
адаптацію, створення закладів
соціального захисту для таких осіб проблем відповідно до фінансових можливостей
та потреб громади;

4
2016-2017 роки

5
Управління соціального
захисту населення
райдержадміністрації,
виконкоми сільських,
селищних рад

2016-2017 роки

Управління соціального
захисту населення
райдержадміністрації,
територіальний центр
соціального обслуговування
населення (надання
соціальних послуг) району
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24. Поширення практики створення
навчально-виховних комплексів
«дошкільний навчальний заклад –
загальноосвітня школа» з метою
забезпечення розвитку та
підвищення рівня доступності
дошкільної освіти в малих
населених пунктах, а також
забезпечення максимального
територіального наближення
приміщень початкової школи до
контингенту дітей молодшого
шкільного віку

25. Державне сприяння розвитку
мережі приватних дошкільних
закладів, насамперед у великих
містах, де навантаження на діючі
заклади є найбільшим
26. Забезпечення регулярного
підвезення до місця навчання
(роботи) і проживання учнів та
педагогічних працівників
сільських шкіл у разі відсутності
навчального закладу в населеному
пункті

3
2) забезпечення надання соціальних послуг
бездомним особам з урахуванням їх
індивідуальних потреб

4
2016-2017 роки

5
Територіальний центр
соціального обслуговування
населення (надання
соціальних послуг) району
Відділ освіти, молоді
та спорту
райдержадміністрації

1) проведення інвентаризації наявного фонду
навчальних закладів, що можуть бути
використані для створення навчально-виховних
комплексів «дошкільний навчальний заклад загальноосвітня школа»;
2) визначення на рівні територіальних громад
потреби в навчально-виховних комплексах та
оцінка технічних можливостей їх створення;

Жовтень
2016 року

3) розроблення плану створення мережі
навчально-виховних комплексів «дошкільний
навчальний заклад – загальноосвітня школа» в
малих населених пунктах з метою охоплення
щонайменше 50 відсотків потенційного
контингенту дітей
Визначення потреби у додаткових дошкільних
закладах, зокрема тих, що доступні для дітей з
інвалідністю, у розрізі населених пунктів

Квітень
2017 року

Жовтень
2016 року

Відділ освіти, молоді
та спорту
райдержадміністрації

1) розроблення та запровадження на постійній
основі моніторингу програми «Шкільний
автобус» з метою виявлення населених пунктів,
в яких перевезення дітей до навчальновиховних закладів відсутнє, та проведення
оцінки ефективності програми та розроблення
пропозицій щодо її підвищення;

Жовтень
2016 року

Відділ освіти, молоді
та спорту, відділ
економічного розвитку,
торгівлі, промисловості та
інфраструктури
райдержадміністрації,
виконкоми сільських рад

Грудень
2016 року

Відділ освіти, молоді та
спорту, відділ економічного
розвитку, торгівлі,
промисловості та
інфраструктури
райдержадміністрації
Відділ освіти, молоді
та спорту
райдержадміністрації
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27. Забезпечення доступності
та своєчасного отримання
реабілітаційних послуг для
дітей з інвалідністю у результаті
розвитку інклюзивного
навчання та поступової
оптимізації мережі спеціальних
закладів та установ (відповідно
до потреб територіальної
громади), розширення
переліку послуг,
поліпшення матеріальнотехнічного та кадрового
забезпечення

3
2) розроблення плану технічного оснащення
навчального закладу, його фінансового
забезпечення та визначення джерел
співфінансування;

4
Грудень
2016 року

3) розроблення механізму забезпечення
регулярного підвезення дітей та
педагогічних працівників до місць
навчання і роботи шляхом орендування
транспортних засобів територіальною
громадою (як альтернатива шкільному
автобусу)
Забезпечення розвитку мережі реабілітаційних
установ для осіб з інвалідністю відповідно до
потреб територіальних громад

Квітень
2017 року

2016-2017 року

5
Відділ освіти, молоді
та спорту, відділ
економічного розвитку,
торгівлі, промисловості
та інфраструктури
райдержадміністрації,
виконкоми сільських,
селищних рад
Відділ освіти, молоді
та спорту, відділ
економічного розвитку,
торгівлі, промисловості
та інфраструктури
райдержадміністрації
Відділ освіти, молоді та
спорту, відділ регіонального
розвитку, містобудування,
архітектури та житловокомунального господарства
райдержадміністрації,
виконкоми сільських,
селищних рад
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28. Внесення до переліку обов’язкових
стандартів вимог щодо обладнання
навчальних закладів спеціальними
засобами доступу для дітей з
інвалідністю, в тому числі
пандусами, ліфтами, підйомниками
для доступу до всіх поверхів
навчального закладу

29. Підвищення ефективності
профілактичних медичних оглядів
дітей

3
1) проведення моніторингу навчальних закладів
для їх оснащення спеціальними засобами для
забезпечення вільного доступу дітей з
інвалідністю безпосередньо до навчального
закладу, навчальних аудиторій та інших
приміщень;

4
Жовтень
2016 року

2) розроблення плану перебудови та
переоснащення діючих навчальних
закладів відповідно до нового переліку
обов’язкових стандартів обладнання
навчальних закладів
1) проведення широкої інформаційної кампанії
щодо необхідності регулярних профілактичних
медичних оглядів дітей;

Грудень
2016 року

2) тримати на постійному контролі питання
утримання та виховання дітей, які перебувають
на обліку служби у справах дітей
райдержадміністрації як таких, що
проживають у сім’ ях, що опинились у
складних життєвих обставинах,
опікунів/піклувальників, прийомних сім’ях
та дитячих будинках сімейного типу;
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Жовтень
2016 року

5
Відділ освіти, молоді
та спорту, відділ
економічного розвитку,
торгівлі, промисловості
та інфраструктури
райдержадміністрації,
відділ регіонального
розвитку, містобудування,
архітектури та житловокомунального
господарства
райдержадміністрації,
виконкоми сільських,
селищних рад
Відділ освіти, молоді та
спорту, виконкоми
сільських, селищних рад
Центральна районна
лікарня, комунальний
заклад «Голованівський
центр первинної
медико-санітарної
допомоги»
Служба у справах дітей
райдержадміністрації,
виконкоми сільських,
селищних рад
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1

2

3
3) проводити щотижневі профілактичні рейди
«Діти вулиці», «Вокзал» з метою виявлення
дітей, які потребують захисту з боку держави,
дітей, що переселились з зони проведення
антитерористичної операції без супроводу
законних представників;
4) забезпечити контроль за своєчасним взяттям
дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського
піклування, які досягли 16-річного віку, на
квартирний та соціальний квартирний облік
громадян, що потребують поліпшення житлових
умов, після завершення терміну перебування у
сім’ї опікуна чи піклувальника, прийомній сім’ї,
дитячому будинку сімейного типу, закладах для
дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського
піклування, у разі відсутності у них житла або
неможливості повернення до займаного раніше
житлового приміщення;
5) вживати заходи щодо своєчасного призначення опікуна над житлом/майном дітей-сиріт,
дітей, позбавлених батьківського піклування,
яке вони мають у власності, з метою збереження
його у придатному для проживання стані.
Здійснювати контроль за станом виконання
опікунами обов’язків, стосовно його належного
збереження
_________________________
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Служба у справах дітей
райдержадміністрації
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Служба у справах дітей
райдержадміністрації,
виконкоми сільських,
селищних рад
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Служба у справах дітей
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