від 05 грудня 2018 року

№ 339-р

Про затвердження районного плану
заходів з виконання у 2018-2021 роках
Державної програми «Національний план
дій щодо реалізації Конвенції ООН про
права дитини» на період до 2021 року»
Відповідно до Державної соціальної програми «Національний план дій
щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2021 року,
затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30 травня 2018 року
№ 453, розпорядження голови обласної державної адміністрації від
12 листопада 2018 року № 827-р «Про затвердження обласного плану заходів з
виконання у 2018-2021 роках Державної програми «Національний план дій
щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2021 року» та
метою забезпечення оптимального функціонування цілісної системи захисту
прав дітей в районі відповідно до вимог Конвенції ООН про права дитини та
національного законодавства:
1. Затвердити районний план заходів з виконання у 2018-2021 роках
Державної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН
про права дитини на період до 2021 року» (далі – План заходів), що додається.
2. Структурним підрозділам райдержадміністрації, територіальним
органам міністерств і відомств України в районі, сільським, селищним головам
забезпечити безумовне виконання Плану заходів та про проведену роботу
інформувати службу у справах дітей райдержадміністрації щороку до 01 січня
протягом 2019-2022 років.
3. Службі у справах дітей райдержадміністрації узагальнену інформацію
про стан виконання розпорядження надавати службі у справах дітей
облдержадміністрації щороку до 05 січня протягом 2019-2022 років.
4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника
голови районної державної адміністрації Бугаєнко О.П.

Голова районної
державної адміністрації

О.ГОЛІМБІЄВСЬКИЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням голови
Голованівської районної
державної адміністрації
від 05 грудня 2018 року № 339-р

РАЙОННИЙ ПЛАН ЗАХОДІВ
з виконання у 2018-2021 роках Державної програми
«Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2021 року»
№
з/п

Зміст основного
завдання

1

2

1.

Розроблення та
затвердження
мінімальних
стандартів
благополуччя та
безпеки дитини

Найменування заходів

Відповідальні за
виконання

Термін
виконання

3
4
5
І. Створення сприятливих умов для життя та розвитку дитини
1) розроблення показників
Служба у справах дітей,
Протягом
(індикаторів) регіонального
управління соціального
2019 року
рівня щодо забезпечення
захисту населення, відділ
захисту прав та інтересів дітей освіти, молоді та спорту
райдержадміністрації,
районний центр соціальних
служб для сім’ї, дітей та
молоді, центральна районна
лікарня, КНП
«Голованівський ЦПМСД»,
виконавчі комітети
селищних, сільських
рад

Джерела
фінансування

6
Не потребує
фінансування

Прогнозований
обсяг фінансових
ресурсів для
виконання
завдань, тис. грн.
7

2

1

2.

3.

2

Забезпечення
рівного доступу
всіх жінок
незалежно від
місця проживання
та соціального
статусу до
високоякісних
медичних послуг,
що надаються
вагітним,
створення умов
для безпечних
пологів
Сприяння
створення
середовища,
безпечного для
розвитку дитини,
збереження її
здоров’я та життя

3
2) проведення комплексного
аналізу становища дітей для
визначення актуальних
проблем дитинства

4
Служба у справах дітей,
відділ освіти, молоді та
спорту райдержадміністрації,
районний центр соціальних
служб для сім’ї, дітей та
молоді, центральна районна
лікарня, КНП
«Голованівський ЦПМСД»,
виконавчі комітети
селищних, сільських
рад
1) забезпечити подальше
КНП «Голованівський
функціонування реєстру даних ЦПМСД»
про жінок з важкою
соматичною патологією на
базі жіночої консультації

1) забезпечити створення та
функціонування кабінетів
медико-соціальної допомоги
дітям та молоді «Клініка,
дружня до молоді»
2) інформування населення
про переваги грудного
вигодовування

КНП «Голованівський
ЦПМСД»

Продовження додатка
5
Щороку

6
Не потребує
фінансування

Протягом
2018-2021
років

Не потребує
фінансування

Протягом
2018-2021
років

Не потребує
фінансування

Протягом
2018-2021
років

Не потребує
фінансування

7

3

1

4.

2

Підвищення
якості та
збільшення
обсягу медичних
послуг, що
надаються дітям

3
3) проводити виступи 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 II типу та ожирінням
4) забезпечити проведення
обов’язкового медичного
профілактичного огляду дітей
до 18 років у дитячих
амбулаторно-поліклінічних
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
з: онкологічними та
онкогематологічними
захворюваннями; важкими
формами гострої та хронічної
ниркової недостатності;
хронічним вірусним гепатитом

4
Центральна районна
лікарня, КНП
«Голованівський ЦПМСД»

Продовження додатка
5
Протягом
2018-2021
років

6
Місцеві
бюджети

Протягом
2018-2021
років

Не потребує
фінансування

Голованівська центральна
районна лікарня, КНП
«Голованівський ЦПМСД»

Протягом
2018-2021
років

Не потребує
фінансування

Голованівська центральна
районна лікарня, КНП
«Голованівський ЦПМСД»

Протягом
2018-2021
років

Місцеві
бюджети

7

У межах
передбачених
видатків

4

1

5.

6.

2

3

В та С; передчасним статевим
розвитком до дев’яти років;
артеріальною легеневою
гіпертензєю

3) забезпечити медикаментами
та витратними матеріалами
дітей хворих на: дитячий
церебральний параліч;
фенілкетонурія; 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) первинний
вроджений імунодефіцит;
муковісцидоз
Здійснення заходів, Забезпечити роботу мережі
спрямованих на
кабінетів охорони зору дітей у
запобігання
закладах охорони здоров’я
дитячій
II рівня для запобігання
інвалідності та
виникненню порушення зору у
підвищення рівня
дітей дошкільного та
надання медичної
шкільного віку
допомоги дітям
інвалідам
Удосконалення
1) формування в учнів 5-9
превентивних
класів свідомого ставлення до
заходів,
свого життя і здоров’я,
спрямованих на
удосконалення навчання

Продовження додатка
4

5

6

7

Голованівська центральна
районна лікарня, КНП
«Голованівський ЦПМСД»

Протягом
2018-2021
років

Місцеві
бюджети

У межах
передбачених
видатків

Голованівська центральна
районна лікарня, КНП
«Голованівський ЦПМСД»

Протягом
2018-2021
років

Місцеві
бюджети

У межах
передбачених
випадків

Відділ освіти, молоді та
спорту райдержадміністрації, Голованівська
центральна районна

Протягом
2018-2021
років

Не потребує
фінансування

5

1

2
формування
здорового способу
життя
підростаючого
покоління

3
життєвим навичкам на
компетентнісних засадах у
межах предмета «Основи
здоров’я», формування
здоров’я зберігаючої
компетентності шляхом
реалізації у предметах
інваріантної складової
навчальних планів наскрізної
змістової лінії «Здоров’я і
безпека» з використанням
сучасних інформаційних
технологій
2) підвищення рівня
обізнаності дітей та їх батьків
щодо здорового способу
життя, у тому числі
профілактики ВІЛінфекції/СНІДу
3) проведення в
загальноосвітніх навчальних
закладах району у Всесвітній
день боротьби із СНІДом
заходи, спрямовані на
підвищення рівня обізнаності
щодо ВІЛ- інфекції/СНІДу
4) забезпечити інформування
100% дітей старшого
шкільного віку про те, як
захистити себе від
захворювання на ВІЛ/СНІД,
туберкульоз

Продовження додатка

4
лікарня, КНП
«Голованівський ЦПМСД»
виконавчі комітети
селищних, сільських рад,

5

6

Відділ освіти, молоді та
спорту райдержадміністрації, Голованівська
центральна районна
лікарня, КНП
«Голованівський
ЦПМСД»
Відділ освіти, молоді та
спорту
райдержадміністрації,
Голованівська центральна
районна лікарня, КНП
«Голованівський
ЦПМСД», районний центр
соціальних служб для сім'ї,
дітей та молоді, виконавчі
комітети селищних,
сільських рад

Протягом
2018-2021
років

Не потребує
фінансування

IV квартал
2018-2021
років

Не потребує
фінансування

Протягом
2018-2021
років

Не потребує
фінансування

7

6

1
7.

8.

2
Створення
ефективного,
доступного та
доброзичливого
освітнього
середовища,
спрямованого на
розвиток дитини, її
талантів, розумових
і фізичних
здібностей;
забезпечення
доступу до якісної
освіти, насамперед
у сільській
місцевості
Забезпечення
духовного,
морального і
культурного
розвитку дитини

3
1) забезпечення дітей з
особливими освітніми
потребами місцями у закладах
дошкільної освіти
2) забезпечення інклюзивного
навчання дітей з особливими
освітніми потребами у
закладах загальної середньої
освіти

1) сприяння у створенні умов
для забезпечення потреби
дітей та молоді у творчій
самореалізації, їх
інтелектуального, духовного,
фізичного розвитку
2) залучення дітей до занять у
клубах за інтересами,
художній самодіяльності,
музичних, театральних студіях
3) проведення культурномистецьких акцій,
спрямованих на вивчення
народних традицій, звичаїв,
обрядів з метою виховання та

Продовження додатка

4
Відділ освіти, молоді та
спорту райдержадміністрації, виконавчі
комітети селищних,
сільських рад
Відділ освіти, молоді та
спорту райдержадміністрації, виконавчі
комітети селищних,
сільських рад

5
Протягом
2018-2021
років

6
Не потребує
фінансування

Протягом
2018-2021
років

Не потребує
фінансування

Відділ культури, туризму та
культурної спадщини,
відділ освіти, молоді та
спорту райдержадміністрації, виконавчі
комітети селищних,
сільських рад
Відділ культури, туризму та
культурної спадщини
райдержадміністрація,
виконавчі комітети
селищних, сільських рад
Відділ освіти, молоді та
спорту, відділ культури,
туризму та культурної
спадщини райдержадміністрації, виконавчі

Протягом
2018-2021
років

Не потребує
фінансування

Протягом
2018-2021
років

Не потребує
фінансування

Протягом
2018-2021
років

Не потребує
фінансування

7

7

1

9.

10.

2

3
всебічного розвитку
підростаючого покоління на
основі національних традицій
Інтеграція дітей, які 1) запровадження
утримуються в
наставництва над дитиною,
інтернатних
яка проживає в закладах
закладах, у
інституційного догляду та
соціальний простір виховання дітей області
територіальної
громади

4
комітети селищних,
сільських рад

Відділ освіти, молоді та
спорту, управління
соціального захисту
населення, служба у
справах дітей
райдержадміністрації,
районний центр соціальних
служб для сім’ї, дітей та
молоді, Голованівська
центральна районна
лікарня, КНП
«Голованівський ЦПМСД»
виконавчі комітети
селищних, сільських рад
Зміцнення системи 1) вжиття заходів щодо
Служба у справах дітей,
захисту прав та
збереження житла та майна
відділ освіти, молоді та
інтересів дітейдітей-сиріт та дітей,
спорту, райдержадмісиріт і дітей,
позбавлених батьківського
ністрації, Голованівська
позбавлених
піклування, яке належить їм на центральна районна
батьківського
праві власності або
лікарня, КНП
піклування
користування, а саме:
«Голованівський ЦПМСД»,
забезпечення контролю за
виконавчі комітети
веденням обліку та аналізу
селищних, сільських рад
інформації щодо нерухомого
майна дітей-сиріт, дітей,
позбавлених батьківського
піклування, яке належить їм на
праві власності або
користування, його
збереженням, використанням

Продовження додатка
5

6

Протягом
2018-2021
років

Не потребує
фінансування

Протягом
2018-2021
років

Місцеві
бюджети

7

У межах
передбачених
випадків

8

1

11.

2

Створення умов
для всебічного
розвитку дітей із
сільської
місцевості

3
та поверненням у придатному
для проживання стані;
проведення роз’яснювальної
роботи серед опікунів,
піклувальників, прийомних
батьків, батьків-вихователів
стосовно дотримання
законодавства в частині
захисту житлових і майнових
прав дітей-сиріт, дітей,
позбавлених батьківського
піклування (своєчасна
передача житла у власність
дітей, оформлення спадщини
тощо)
2) забезпечення постановки
дітей-сиріт, дітей, позбавлених
батьківського піклування, які
досягай 16-річного віку на
облік осіб, які потребують
поліпшення житлових умов
3) вжиття заходів щодо
забезпечення житлом дітейсиріт, дітей, позбавлених
батьківського піклування, осіб
з їх числа
1) створення умов для
охоплення дітей гуртковою
роботою, спортивними
секціями, художньою
самодіяльністю, музичним,
театральним мистецтвом у
сільській місцевості

Продовження додатка
4

5

6

Служба у справах дітей
райдержадміністрації,
виконавчі комітети
селищних, сільських рад

Протягом
2018-2021
років

Не потребує
фінансування

Служба у справах дітей
райдержадміністрації,
виконавчі комітети
селищних, сільських рад

Протягом
2018-2021
років

Не потребує
фінансування

Відділ освіти, молоді та
спорту, відділ культури,
туризму та культурної
спадщини
райдержадміністрації

Протягом
2018-2021
років

Не потребує
фінансування

7

9

1

2

12. Запровадження в
територіальних
громадах широкого
спектру
превентивних
послуг з метою
забезпечення
рівного доступу до
соціальних послуг
за потребою
13. Забезпечення
догляду та
виховання дітей, у
тому числі дітей з
інвалідністю, в
сім’ях або в умовах,
максимально
наближених до

Продовження додатка

3
4
5
6
2) надання бібліотечними
Відділ культури, туризму та
Протягом
Не потребує
закладами безкоштовної
культурної спадщини
2018-2021
фінансування
інформаційної та
райдержадміністрації
років
консультативної допомоги у
сільській місцевості
3) сприяння діяльності
Районний центр соціальних
До
Місцеві
фахівців із соціальної роботи
служб для сім’ї, дітей та
01 лютого
бюджети
відповідно до потреб
молоді
2019 року
територіальної громади,
зокрема шляхом введення
посад фахівців із соціальної
роботи відповідно до потреб
забезпечення соціальної
роботи у громаді
Зміцнення інституту сім'ї та формування відповідального батьківства
Забезпечення дітям рівного
Районний центр соціальних
Протягом
Не потребує
доступу до необхідних
служб для сім’ї, дітей та
2018-2021
фінансування
соціальних послуг на рівні
молоді
років
територіальних громад
відповідно до індивідуальних
потреб дівчат і хлопців

1) сприяння в реалізації права
кожної дитини-сироти і
дитини, позбавленої
батьківського піклування, з
інвалідністю на виховання в
сім’ї

Служба у справах дітей,
відділ освіти, молоді та
спорту, управління
соціального захисту
населення райдержадміністрації, районний центр
соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді, виконавчі

Протягом
2018-2021
років

Не потребує
фінансування

7

У межах
передбачених
видатків

10

1

2
сімейних,
реформування та
реорганізація
інтернатних
закладів

3
2) розроблення та
затвердження плану заходів з
реалізації II етапу
Національної стратегії
реформування системи
інституційного догляду та
виховання дітей на 2017-2026
роки
3) розроблення та
затвердження місцевих планів
реформування системи
інституційного догляду та
виховання дітей на основі
комплексного аналізу
забезпечення прав дітей та
мережі закладів
інституційного догляду та
виховання дітей;
інвентаризації соціальних,
освітніх, медичних і
реабілітаційних послуг, що
фактично надаються дітям та
сім’ям з дітьми різних
категорій; визначення потреб
територіальних громад у
додаткових соціальних,
освітніх, медичних і
реабілітаційних послугах для
дітей та сімей з дітьми, у
ресурсах, у тому числі
професійних кадрах,
необхідних для забезпечення
надання таких послуг

Продовження додатка

4
комітети селищних,
сільських рад

5
Протягом
2019 року

6
Не потребує
фінансування

Відділ освіти, молоді та
спорту, служба у справах
дітей, управління
соціального захисту
населення райдержадміністрації, виконавчі
комітети селищних,
сільських рад

Протягом
2019-2020
років

Не потребує
фінансування

7

11

1

2

3
4) влаштування дітей-сиріт та
дітей, позбавлених
батьківського піклування, у
тому числі з особливими
потребами до сімейних форм
виховання
5) проведення широкої
інформаційної кампанії із
залученням засобів масової
інформації з питань
пропагування влаштування
дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського
піклування, до сімей опікунів,
піклувальників, прийомних
сімей та дитячих будинків
сімейного типу
6) проведення заходів,
пов’язаних з якісним підбором
кандидатів у прийомні батьки
та батьки-вихователі
7) надання соціальних послуг
сім’ям, які усиновили, взяли
на виховання дітей з
інвалідністю
8) забезпечення доступу
населення до повної та
об’єктивної інформації з
питань усиновлення дітейсиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування

Продовження додатка

4
Служба у справах дітей
райдержадміністрації,
районний центр соціальних
служб для сім’ї, дітей та
молоді, виконавчі комітети
селищних, сільських
рад
Служба у справах дітей
райдержадміністрації,
відділ організаційної
роботи та комунікацій з
громадськістю апарату
райдержадміністрації,
районний центр соціальних
служб для сім’ї, дітей та
молоді, виконавчі комітети
селищних, сільських рад

5
Протягом
2018-2021
років

6
Не потребує
фінансування

Протягом
2018-2021
років

Не потребує
фінансування

Районний центр соціальних
служб для сім’ї, дітей та
молоді, служба у справах
дітей райдержадміністрації
Районний центр соціальних
служб для сім’ї, дітей та
молоді

Протягом
2018-2021
років

Не потребує
фінансування

Протягом
2018-2021
років

Не потребує
фінансування

Служба у справах дітей
райдержадміністрації,
виконавчі комітети
селищних, сільських рад

Протягом
2018-2021
років

Місцеві
бюджети

7

У межах
передбачених
видатків

12

1
2
14. Посилення роботи з
профілактики
бездоглядності та
безпритульності
дітей

3
4
1) проведення профілактичної Служба у справах дітей,
роботи із запобігання
відділ освіти, молоді та
самовільному залишенню
спорту райдержадмідітьми місця постійного
ністрації, районний центр
проживання, у тому числі
соціальних служб для сім’ї,
закладів інституційного
дітей та молоді,
догляду та виховання дітей
Голованівський відділ
поліції Головного
2) проведення щотижневих
управління національної
профілактичних рейдів «Діти
поліції в Кіровоградській
вулиці», «Вокзал» з метою
області, виконавчі комітети
виявлення дітей, які
залишилися без батьківського селищних, сільських рад
піклування
15. Запровадження
Забезпечення співпраці з
Служба у справах дітей
раннього виявлення сільськими, селищними
райдержадміністрації,
сімей з дітьми, які
радами щодо раннього
районний центр соціальних
перебувають у
виявлення дітей, які
служб для сім’ї, дітей та
складних життєвих перебувають у складних
молоді, Голованівський
обставинах та
життєвих обставинах та
відділ поліції Головного
надання їм
захисту прав їх інтересів
управління національної
своєчасної та
поліції в Кіровоградській
ефективної
області, виконавчі комітети
соціальної допомоги
селищних, сільських рад
Захист дітей від насильства
16. Формування
1) проведення
Служба у справах дітей
політики
широкомасштабних
райдержадміністрації,
громадської
інформаційно-просвітницьких районний центр соціальних
нетерпимості до
заходів, спрямованих га
служб для сім’ї, дітей та
всіх форм
формування громадянської
молоді, управління
суспільстві
небайдужості до усіх форм
соціального захисту
насильства над
насильства та жорстокого
населення райдержадмідітьми в
поводження з дітьми
ністрації, виконавчі комітети
суспільстві
селищних, сільських рад

Продовження додатка
5
Протягом
2018-2021
років

6
Місцеві
бюджети

7
У межах
передбачених
видатків

Протягом
2018-2021
років

Місцеві
бюджети

У межах
передбачених
видатків

Протягом
2018-2021
років

Не потребує
фінансування

Протягом
2018-2021
років

Місцеві
бюджети

У межах
передбачених
видатків

13

1
2
17. Удосконалення
заходів щодо
протидії найгіршим
формам дитячої
праці, проституції
та порнографії.
Захист дітей від
експлуатації,
сексуального
насильства та
торгівлі людьми

18. Активізація
інформаційнопросвітницької
роботи із
запобігання усім
формам насильства
над дітьми

3
1) забезпечення організації та
проведення профілактичних
заходів із запобігання торгівлі
людьми
2) проведення інформаційнопросвітницьких заходів щодо
запобігання втягнення дітей до
торгівлі людьми, сексуальної
експлуатації та сексуального
насильства

4
5
Управління соціального
Протягом
захисту населення
2018-2021
райдержадміністрації,
років
районний центр соціальних
служб для сім’ї, дітей та
молоді, Голованівський
відділ поліції Головного
управління Національної
поліції в Кіровоградській
області, виконавчі комітети
селищних, сільських рад
3) здійснення центрами
Районний центр соціальних
Протягом
соціальних служб для сім’ї,
служб для сім’ї, дітей та
2018-2021
дітей та молоді систематичного молоді
років
моніторингу сімей, які
перебувають у складних
життєвих обставинах, в яких
виховуються діти, з метою
попередження потрапляння
дітей у ситуації, пов’язані з
торгівлею людьми, виявлення
та ідентифікації у разі їх
потрапляння у такі ситуації
1) проведення превентивних
Управління соціального
Протягом
заходів щодо запобігання
захисту населення, служба у
2018-2021
насильству над дітьми у
справах дітей, відділ освіти,
років
суспільстві (у громадах,
молоді та спорту райдерждитячих колективах, закладах адміністрації,Голованівський
тощо)
відділ поліції Головного
управління Національної
поліції в області, виконавчі
комітети селищних, сільських
рад

Продовження додатка
6
Місцеві
бюджети

Не потребує
фінансування

Не потребує
фінансування

7
У межах
передбачених
випадків

14

1

2

19.

Впровадження
дієвих форм і
методів
профілактики
вчинення
правопорушень
дітьми

20.

Удосконалення
системи захисту
прав та інтересів
дітей, які вчинили
правопорушення

3
4
5
2) забезпечення інтеграції
Відділ освіти, молоді та
Протягом
навчальних курсів «Вчимося
спорту райдержадмі2018-2021
жити разом» до програм
ністрації, виконавчі
років
післядипломної/додипломної
комітети селищних,
підготовки вчителів та
сільських рад
програм навчання дітей у
дошкільних та середніх
закладах освіти
Створення системи правосуддя, дружнього до дитини
Здійснення заходів з
Голованівський відділ
Протягом
активізації профілактичної
поліції Головного
2018-2021
роботи з метою запобігання
управління Національної
років
правопорушенням у дитячому поліції в Кіровоградській
середовищі шляхом
області, відділ освіти,
запровадження у практику
молоді та спорту, служба у
інноваційних методів та форм справах дітей
роботи з дітьми, схильними до райдержадміністрації,
правопорушень
районний центр соціальних
служб для сім’ї, дітей та
молоді, виконавчі комітети
селищних, сільських рад
Забезпечення надання
Районний центр соціальних Протягом
соціальних послуг відповідно
служб для сім’ї, дітей та
2018-2021
до потреб дітям, які відбули
молоді
років
покарання у виді обмеження
волі або позбавлення волі на
певний строк, а також
звільненим від подальшого
відбування зазначених видів
покарань з підстав,
передбачених законом,
надання інших соціальних
послуг відповідно до потреб

Продовження додатка
6
Не потребує
фінансування

Не потребує
фінансування

Не потребує
фінансування

7

15

1

2

Продовження додатка

3
4
5
6
Врахування думки дитини під час прийняття рішень
21. Удосконалення
Сприяння розвитку
Відділ освіти, молоді та
Протягом
Не потребує
механізмів
учнівського врядування,
спорту райдержадмі2018-2021
фінансування
урахування думки
дитячого громадського руху,
ністрації, виконавчі
років
дитини під час
пошук нових форм, методів і
комітети селищних,
вирішення питань, моделей його організації,
сільських рад
що стосуються її
поширення кращого
життя
педагогічного досвіду
22. Залучення
Залучення представників
Служба у справах дітей
Протягом
Не потребує
громадського
молодіжних громадських
райдержадміністрації,
2018-2021
фінансування
суспільства до
організацій, активної молоді,
районний центр соціальних
років
вирішення питань, наставників та волонтерів до
служб для сім’ї, дітей та
пов’язаних із
розроблення нормативномолоді
забезпеченням
правових актів, роботи в
найкращих
громадах з молоддю та дітьми,
інтересів дитини
які потребують особливої
уваги та підтримки із
забезпечення їх найкращих
інтересів
Забезпечення захисту прав та інтересів дитини в умовах воєнних дій чи збройного конфлікту
23. Недопущення
1) виявлення фактів залучення Голованівський відділ
Протягом
Не потребує
участі дітей у
дітей до незаконних
поліції Головного
2018-2021
фінансування
воєнних діях чи
військових формувань та
управління Національної
років
збройному
участі дітей у воєнних діях чи поліції в Кіровоградській
конфліктів
збройних конфліктах
області, служба у справах
дітей райдержадміністрації,
районний центр соціальних
служб для сім’ї, дітей та
молоді, виконавчі комітети
селищних, сільських рад
2) забезпечення проведення
Голованівський відділ
Протягом
Не потребує
широкої інформаційнополіції Головного
2018-2021
фінансування
роз’яснювальної роботи щодо управління Національної
років
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2

24.

Забезпечення
захисту прав дітей,
які перебувають у
зоні воєнних дій чи
збройних
конфліктів

25.

3
захисту дітей від участі у
воєнних діях чи збройних
конфліктах

Створення умов на
регіональному та місцевому
рівні для медичної,
психологічної, педагогічної
реабілітації та соціальної
реінтеграції дітей, які
постраждали внаслідок
воєнних дій та збройних
конфліктів
Впровадження
1) розроблення та поширення
комплексних
інформаційних матеріалів для
заходів щодо
дітей та підлітків з
створення умов
профілактики потрапляння у
повноцінного життя конфліктні ситуації
та соціально2) забезпечити проведення
психологічної
роз’яснювальної роботи серед
реабілітації дітей,
населення щодо отримання
які постраждали від статусу дитини, яка
воєнних дій чи
постраждала внаслідок
збройного
воєнних дій та збройних
конфлікту, та дітей, конфліктів та надання
розлучених із
зазначеного статусу
сім’єю, які не є
громадянами

4
поліції в Кіровоградській
області, відділ освіти,
молоді та спорту, служба у
справах дітей райдержадміністрації, районний
центр соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді,
виконавчі комітети
селищних, сільських рад
Служба у справах дітей
райдержадміністрації,
районний центр соціальних
служб для сім'ї, дітей та
молоді, виконавчі комітети
селищних, сільських рад

Відділ освіти, молоді та
спорту райдержадміністрації, виконавчі
комітети селищних,
сільських рад
Служба у справах дітей,
управління соціального
захисту населення
райдержадміністрації,
районний центр
соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді,
виконавчі комітети
селищних, сільських рад

Продовження додатка
5

6

Протягом
2018-2021
років

Не потребує
фінансування

Протягом
2018-2021
років

Не потребує
фінансування

Протягом
2018-2021
років

Не потребує
фінансування
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1

2
України та
потребують
міжнародного
захисту

26. Забезпечення
захисту
персональних
даних дитини та
іншої
конфіденційної
інформації про неї,
забезпечення
безпеки дітей в
інформаційному
просторі

27.

Формування
політики
запобігання
проявів
радикалізму,
расизму,

3

Продовження додатка
4

5

Створення безпечного інформаційного простору для дітей
1) вжиття заходів щодо
Служба у справах дітей,
Протягом
захисту дітей від
управління соціального
2018-2021
оприлюднення їх реальних
захисту населення, відділ
років
життєвих історій в засобах
освіти, молоді та спорту,
масової інформації, їх
відділ організаційної
безпосередньої участі на
роботи та комунікацій з
телебаченні
громадськістю апарату
райдержадміністрації,
районний центр соціальних
служб для сім’ї, дітей та
молоді, виконавчі комітети
селищних, сільських рад
2) проведення інформаційноВідділ освіти, молоді та
Протягом
роз’яснювальної роботи серед спорту, управління
2018-2021
батьків або осіб, які їх
соціального захисту
років
замінюють, представників
населення, служба у
установ та організацій, у тому справах дітей
числі освітніх, дозвільних,
райдержадміністрації,
оздоровчих, медичних, ЩОДО
районний центр соціальних
безпечного використання
служб для сім’ї, дітей та
дітьми інформаційних ресурс
молоді, виконавчі комітети
селищних, сільських рад
Проведення комплексних
Голованівський відділ
Протягом
заходів із запобігання
поліції Головного
2018-2021
формуванню у дітей проявів
управління Національної
років
радикалізму, расизму,
поліції в Кіровоградській
ксенофобії та інших форм
області, служба у справах
екстремізму
дітей, відділ освіти, молоді

6

Не потребує
фінансування

Не потребує
фінансування

Не потребує
фінансування
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1

2
ксенофобії та
інших форм
екстремізму дітей

3

4
та спорту райдержадміністрації, районний центр
соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді, виконавчі
комітети селищних,
сільських рад
Відділ освіти, молоді та
спорту райдержадміністрації, виконавчі
комітети селищних,
сільських рад

Продовження додатка
5

6

Впровадження
Проведення соціальноПротягом
Не потребує
системи соціально- педагогічної роботи з
2018-2021
фінансування
педагогічної
батьками з питань безпеки
років
роботи з батьками дітей в інформаційному
з питань безпеки
просторі
дітей в
інформаційному
просторі
Активізація ролі територіальної громади у вирішенні питань забезпечення прав дітей в умовах децентралізації
29. Формування
1) забезпечення діяльності
Виконавчі комітети
Протягом
Не потребує
громади,
посадових осіб,
селищних, сільських рад
2018-2021
фінансування
доброзичливої до
відповідальних за захист прав
років
дітей
дітей, у структурах
виконавчих органів рад
об’єднаних територіальних
громад
2) впровадження
Виконавчі комітети
Протягом
Не потребує
Всеукраїнського руху
селищних, сільських рад
2018-2021
фінансування
«Громада, доброзичлива до
років
дітей»
28.

_________________________
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