від 03 квітня 2018 року

№ 94-р

Про районний план заходів з
реалізації Стратегії подолання
бідності на 2018 рік
На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 лютого
2018 року № 99-р «Про затвердження плану заходів на 2018 рік з реалізації
Стратегії подолання бідності» та розпорядження голови обласної державної
адміністрації від 15 березня 2018 року № 150-р «Про обласний план заходів з
реалізації стратегії подолання бідності на 2018 рік»:
1. Затвердити районний план заходів з реалізації Стратегії подолання
бідності на 2018 рік (далі – районний план заходів) (додається).
2.
Керівникам
структурних
підрозділів
райдержадміністрації,
територіальних органів міністерств та відомств України в районі, виконавчим
комітетам селищних, сільських рад:
1) забезпечити виконання районного плану заходів у повному обсязі;
2) інформації про стан виконання районного плану заходів подавати на
узагальнення управлінню соціального захисту населення райдержадміністрації
щокварталу до 20 числа останнього місяця кварталу.
3. Управлінню соціального захисту населення райдержадміністрації
готувати узагальнені інформації департаменту соціального захисту населення
облдержадміністрації щокварталу до 25 числа останнього місяця кварталу.
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 03 квітня 2018 року № 94-р

РАЙОННИЙ ПЛАН ЗАХОДІВ
з реалізації Стратегії подолання бідності на 2018 рік
№
п/п
1

Захід
2

Виконавці

Термін

Очікуваний результат

3
4
5
І. За напрямом «Підвищення дієвості політики зайнятості»
Забезпечення запровадження ефективних стимулів зайнятості сільського населення у результаті створення гнучкої навчальної
мережі з питань ведення малого бізнесу, запровадження державної підтримки розвитку сімейного бізнесу в сільській місцевості
(фінансової, юридичної, адміністративно-консультативної тощо)
1.
Надання за участю служби зайнятості району
Районний центр зайнятості,
2018 рік
Збільшення частки сільських
інформаційних та консультативних послуг сільському відділ агропромислового
громад, охоплених
населенню з питань організації підприємницької
розвитку райдержадміністрації,
інформаційними та
діяльності
виконавчі комітети сільських,
консультаційними
селищних рад
послугами
2. Проведення семінарів тренінгів із залученням
Районний центр зайнятості,
2018 рік
Збільшення частки сільських
вітчизняних та іноземних експертів і фахівців для
відділ агропромислового
громад, охоплених
малих і середніх сільськогосподарських
розвитку райдержадміністрації,
інформаційними та
товаровиробників з питань провадження
виконавчі комітети сільських,
консультаційними
підприємницької діяльності
селищних рад
послугами
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Поліпшення економічних умов розвитку самозайнятості населення
3. Підготовка пропозицій щодо внесення змін до
Відділ агропромислового
2018 рік
Надання пропозицій для
нормативно-правових актів у частині формування
розвитку райдержадміністрації,
внесення змін до
сприятливих умов для реалізації в межах певної
виконавчі комітети сільських,
нормативно-правових актів
території сільськогосподарської продукції, у тому
селищних рад
числі тваринного походження, виробленої дрібними
товаровиробниками
4. Розроблення заходів, спрямованих на розвиток
Відділ агропромислового
2018 рік
Надання пропозицій для
фермерства, сільськогосподарської кооперації та
розвитку райдержадміністрації,
внесення змін до
малого і середнього підприємництва на селі
виконавчі комітети сільських,
нормативно-правових актів
селищних рад
II. За напрямом «Забезпечення доступу населення до послуг соціальної сфери незалежно від місця проживання, мінімізація ризиків
соціального відчуження сільського населення
Забезпечення доступності послуг соціальної сфери для населення незалежно від місця проживання»
Підвищення рівня доступу якості та своєчасності надання медичних послуг для населення у сільській місцевості
5. Визначення переліку проблем, що ускладнюють
Центральна районна лікарня,
2018 рік
Вирішення проблем, що
доступ до послуг з медичного обслуговування
комунальний заклад
ускладнюють доступ до
населення (медичних послуг) у сільській місцевості
«Голованівський центр
послуг з медичного
первинної медико-санітарної
обслуговування населення
допомоги», виконавчі комітети
сільських, селищних рад
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
6. 1) забезпечення організації безперебійної виїзної
Управління соціального захисту
2018 рік
Не менше двох виїздів на
роботи мобільних соціальних офісів та виїзних
населення райдержадміністрації,
місяць або виїзних прийомів
прийомів спеціалістами управління соціального
виконавчі комітети сільських,
захисту населення райдержадміністрації;
селищних рад
2) забезпечення надання соціальних послуг
мультидисциплінарними командами
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Розвиток соціальних послуг у сільській місцевості з урахуванням потреб територіальних громад
Надання методичної допомоги новоствореним
Управління соціального захисту
2018 рік
Проведення семінарів для
об’єднаним територіальним громадам з питань щодо
населення райдержадміністрації,
селищних, сільських рад
створення підрозділів з надання соціальних послуг
виконавчі комітети сільських,
селищних рад
Розвиток профілактичних соціальних послуг для сімей з дітьми з метою профілактики соціального сирітства
Тримати на постійному контролі питання утримання
Служба у справах дітей
2018 рік
Збільшення кількості дітей,
та виховання дітей, які перебувають на обліку служби райдержадміністрації, виконавчі
влаштованих у патронатні
у справах дітей райдержадміністрації, виконавчих
комітети сільських, селищних
сім’ї
комітетах селищних, сільських рад як такі, що
рад
проживають у сім’ях, що опинились у складних
життєвих обставинах, опікунів/ піклувальників,
прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного
типу
Розширення сучасної мережі зв’язку з метою забезпечення якісного телефонного сполучення,
доступу до Інтернету та телевізійного ефіру
Підготовка пропозицій щодо модернізації
Відділ економічного розвитку,
2018 рік
Збільшення частки сільських
сільських автоматизованих телефонних станцій,
торгівлі, промисловості
населених пунктів з
реконструкції та ремонту ліній зв'язку, прокладання
та інфраструктури
доступом до швидкісного
(в довгостроковій перспективі) волоконно-оптичних
райдержадміністрації,
інтернету
кабелів до сільських населених пунктів з
виконавчі комітети
потенційними користувачами
сільських, селищних рад
Проведення тренінгів для людей пенсійного віку, з
Відділ економічного розвитку,
2018 рік
Збільшення частки сільських
особливими потребами та інших категорій з основ
торгівлі, промисловості та
населених пунктів з
комп’ютерної грамотності та роботи у мережі
інфраструктури
доступом до швидкісного
Інтернет
райдержадміністрації,
інтернету
виконавчі комітети
сільських, селищних рад
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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)
11. Визначення сільських населених пунктів, через які
Відділ економічного розвитку,
2018 рік
Зменшення частки населених
проходять маршрути громадського транспорту
торгівлі, промисловості та
пунктів, у яких немає
інфраструктури райдержадмінірегулярного щоденного
страції, виконавчі комітети
транспортного сполучення
сільських, селищних рад
з населеним пунктом із
більш розвинутою
інфраструктурою
12. Проведення дорожніх робіт відповідно до державних Відділ економічного розвитку,
2018 рік
Збільшення довжини
будівельних норм і нормативів з урахуванням потреб торгівлі, промисловості та
відремонтованих доріг
осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп
інфраструктури райдержадмінінаселення, у тому числі забезпечення виконання робіт страції, виконавчі комітети
з пониження бортового каменю на вулицях, дорогах
сільських, селищних рад
(краях проїзної частини, укріпленої смуги узбіччя), у
містах перетину пішохідних шляхів (тротуарів) з
дорогами для проїзду автотранспортних засобів (до
2,5 см), встановлення бортового каменю на зупинках
на рівні підлоги транспортного засобу загального
користування, а також тактильних дорожніх
покажчиків
13. Передбачити в умовах проведення конкурсу з
Відділ економічного розвитку,
2018 рік
Поліпшення умов
перевезення пасажирів на автобусному маршруті
торгівлі, промисловості та
перевезення осіб з
вимоги щодо наявності у них автобусів із
інфраструктури райдержадмініобмеженими можливостями
обов’язковим низьким рівнем підлоги, зовнішнім
страції, виконавчі комітети
звуковим інформатором про номер і кінцеві зупинки
сільських, селищних рад
маршруту, текстовою та звуковою системою в салоні
для оголошення зупинок
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ІІІ. За напрямом «Сприяння ініціативності громад у розв’язанні найгостріших
соціальних проблем та запобіганні бідності»
Залучення соціальних інвестицій і власних ресурсів територіальних громад для створення комфортного
середовища для населення, прийняття із зазначеною метою рішень щодо побутового його обслуговування та благоустрою сільських
населених пунктів
14. Забезпечити розробку і реалізацію проектів,
Відділ економічного розвитку,
2018 рік
Підвищення рівня
пов’язаних із створенням комфортного середовища
торгівлі, промисловості та
забезпечення об’єктами
для життєдіяльності населення, шляхом залучення
інфраструктури райдержадмінісоціальної інфраструктури
для цих цілей коштів місцевих бюджетів, програм
страції, виконавчі комітети
державного бюджету, регіонального фонду підтримки сільських, селищних рад
підприємництва, міжнародної технічної допомоги
тощо
15. Вжити заходи щодо забезпечення виїзного
Відділ економічного розвитку,
2018 рік
Підвищення рівня
обслуговування жителів населених пунктів, на
торгівлі, промисловості та
забезпечення об’єктами
території яких відсутні стаціонарні об’єкти з
інфраструктури райдержадмінісоціальної інфраструктури
надання побутових послуг, за попереднім
страції, виконавчі комітети
замовленням, та організації роботи приймальних
сільських, селищних рад
пунктів з ремонту взуття, складно-побутової
техніки тощо
Налагодження соціального супроводу сімей з дітьми які опинилися у складних життєвих обставинах,
здійснення нагляду та контролю за умовами життя , моральним, психічним і фізичним станом
дітей із таких сімей
16. Забезпечити проведення щотижневих
Служба у справах дітей
2018 рік
Збільшення частки сімей,
профілактичних рейдів «Діти вулиці», «Вокзал» з
райдержадміністрації, районний
охоплених соціальними
метою виявлення дітей які потребують захисту з боку центр соціальних служб для
послугами, у тому числі
держави, дітей, що переселились с зони проведення
сім’ї, дітей та молоді,
соціальним супроводом
антитерористичної операції без супроводу законних
Голованівський відділ поліції
відповідно до їх потреб,
представників
ГУНП в Кіровоградській
серед сімей, які перебувають
області, виконавчі комітети
у складних життєвих
сільських, селищних рад
обставинах
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Забезпечити контроль за своєчасним взяттям дітейсиріт, 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 та
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
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

3
Служба у справах дітей
райдержадміністрації, виконавчі
комітети сільських, селищних
рад

4
2018 рік

5
Збільшення частки сімей,
охоплених соціальними
послугами, у тому числі
соціальним супроводом
відповідно до їх потреб,
серед сімей, які перебувають
у складних життєвих
обставинах

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

2018 рік

Збільшення частки сімей,
охоплених соціальними
послугами, у тому числі
соціальним супроводом
відповідно до їх потреб,
серед сімей, які перебувають
у складних життєвих
обставинах

Організація дозвілля, оздоровлення та відпочинку дітей
Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які
Управління соціального захисту
2018 рік
Оздоровлення та відпочинок
потребують особливої соціальної уваги та підтримки населення, відділ освіти, молоді
дітей, які потребують
та спорту райдержадміністрації,
особливої соціальної уваги
виконавчі комітети сільських,
та підтримки
селищних рад
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
20. Визначення переліку будівель соціального
Відділ культури, туризму та
2018 рік
Збільшення кількості
призначення у сільській місцевості, придатних до
культурної спадщини, відділ
громадсько-культурних
використання як культурні центри
регіонального розвитку,
центрів у сільській
містобудування та архітектури
місцевості
райдержадміністрації, виконавчі
комітети сільських, селищних
рад
19.
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Сприяння розвитку пересувної торгівлі для обслуговування населених пунктів без стаціонарної торгівельної мережі, а також у разі
необхідності торгівлі товарами складного асортименту в населених пунктах
21. Забезпечити торговельним обслуговуванням
Відділ економічного розвитку,
2018 рік
Забезпечення сільського
населення віддалених населених пунктів, у яких
торгівлі, промисловості та
населення необхідним
відсутні стаціонарні об’єкти торгівлі
інфраструктури райдержадмініасортиментом товарів
страції, виконавчі комітети
сільських, селищних рад
22. Сприяти розвитку пересувної торгівлі товарами
Відділ економічного розвитку,
2018 рік
Забезпечення сільського
першої необхідності, а також, у разі потреби,
торгівлі, промисловості та
населення необхідним
товарами складного асортименту
інфраструктури райдержадмініасортиментом товарів
страції, виконавчі комітети
сільських, селищних
рад
Відновлення збереження та невиснажливе використання екосистеми, зокрема у результаті впровадження механізму економічного
стимулювання до використання та охорони земель і підвищення родючості ґрунтів
23. Проведення роз’яснювальної роботи з підвищення
Відділ агропромислового
2018 рік
Підвищення рівня
рівня поінформованості населення щодо цінностей
розвитку райдержадміністрації,
поінформованості населення
територій та об’єктів природно-заповітного фонду
виконавчі комітети сільських,
щодо збереження
селищних рад
екосистеми
24. Опрацювання питання організації громадських та
Відділ агропромислового
Червень
Впровадження нових видів
інших робіт тимчасового характеру, спрямованих на
розвитку райдержадміністрації,
2018 року
громадських робіт
поліпшення стану земельних та інших природних
виконавчі комітети сільських,
ресурсів
селищних рад
IV. За напрямом "Мінімізація ризиків бідності соціального відчуження найбільш вразливих категорій населення
Забезпечення подальшого реформування системи соціальної підтримки та зменшення масштабів бідності
серед вразливих верств населення
Забезпечення комплексного розв’язання проблем найбільш вразливих верств населення у результаті розширення сфери застосування
принципу «єдиного вікна» під час надання соціальної підтримки, що передбачає поєднання надання матеріальної допомоги
малозабезпеченим сім’ям із здійснення заходів щодо соціальної інтеграції
25. Організація роботи з прийому громадян, які
Управління соціального захисту
2018 рік
Забезпечення організації
звертаються за наданням різних видів державної
населення райдержадміністрації,
прийому громадян
допомоги, житлової субсидії та пільг
виконавчі комітети сільських,
селищних рад
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Забезпечення роботи приймалень управлінь
Управління соціального захисту
2018 рік
Забезпечення ефективної
соціального захисту населення за принципом
населення райдержадміністрації
організації прийому
«єдиного вікна»
громадян
27. Сприяти забезпеченню можливості отримання
Сектор (центр) надання
2018 рік
Збільшення частки бідного
населенням соціальної підтримки в секторі (центрі)
адміністративних послуг
населення, що охоплене
надання адміністративних послуг
райдержадміністрації, виконавчі
програмами соціальної
райдержадміністрації, у тому числі утвореними
комітети сільських, селищних
підтримки
об’єднаними територіальними громадами
рад
V. За напрямом «Підвищення якості та рівня доступності соціальних послуг для вразливих верств населення»
Забезпечення надання державної соціальної підтримки за принципом раннього виявлення сімей, що потрапили у складні життєві
обставини у результаті налагодження співпраці установ, що надають соціальну підтримку з територіальною громадою, освітніми
закладами, закладами охорони здоров'я та громадськими і волонтерськими організаціями
28. Надання державної соціальної підтримки сім’ям, що
Управління соціального захисту
2018 рік
Збільшення кількості сімей,
потрапили у складні життєві обставини, шляхом
населення райдержадміністрації,
що отримують різні види
надання різних видів державної допомоги, субсидії та виконавчі комітети сільських,
державної допомоги,
пільг
селищних рад
субсидії та пільги
Залучення недержавних інституцій до надання соціальних послуг
29. Проведення соціального замовлення публічних
Відділ економічного розвитку,
2018 рік
Залучення недержавних
закупівель тощо для залучення недержавних суб’єктів торгівлі, промисловості та
суб’єктів до надання
до надання соціальних послуг
інфраструктури, управління
соціальних послуг
соціального захисту населення
райдержадміністрації, виконавчі
комітети сільських, селищних рад
Запровадження моніторингу та оцінювання якості соціальних послуг для забезпечення розвитку системи надання соціальних послуг,
доступності таких послуг, прозорості їх надання, стимулювання надавачів соціальних послуг та підвищення їх якості
30. Забезпечення проведення моніторингу та оцінювання Управління соціального захисту
2018 рік
Поліпшення якості
якості соціальних послуг відповідно до методичних
населення райдержадміністрації,
соціальних послуг шляхом
рекомендацій
виконавчі комітети сільських,
запровадження державних
селищних рад
соціальних стандартів
31. Забезпечення діяльності громадських наглядових рад Управління соціального захисту
2018 рік
Поліпшення якості
у проведенні незалежного оцінювання якості
населення райдержадмісоціальних послуг шляхом
соціальних послуг
ністрації, виконавчі комітети
запровадження державних
сільських, селищних рад
соціальних стандартів
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Забезпечення проведення пілотного опитування
Управління соціального захисту
2018 рік
Оптимізація норм надання
отримувачів соціальних послуг щодо їх якості,
населення райдержадміністрації,
соціальних послуг
доступності, прозорості механізму надання з метою
виконавчі комітети сільських,
оптимізації норм надання соціальних послуг
селищних рад
Підвищення рівня доступу осіб з інвалідністю до установ соціальної сфери, громадського транспорту
шляхом обладнання їх пандусами, ліфтами
33. Забезпечення обладнання установ соціальної сфери та Відділ економічного розвитку,
2018 рік
Збільшення кількості об’єктів
громадського транспорту елементами доступності
торгівлі, промисловості та
соціальної сфери та
для осіб з інвалідністю та інших маломобільних
інфраструктури райдержадмінітранспортних засобів,
категорій населення
страції, виконавчі комітети
пристосованих для
сільських, селищних рад
перевезення осіб з
інвалідністю різних нозологій
Розроблення нової системи надання соціальних послуг орієнтованої на комплексну підтримку осіб з інвалідністю, дітей-сиріт, дітей,
позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, багатодітних сімей з малолітніми дітьми, ВІЛ-інфікованих, хворих на
СНІД, хворих на туберкульоз
34. Посилення відповідальності органів місцевого
Служба у справах дітей
2018 рік
Створення сприятливого
самоврядування за забезпечення прав та інтересів
райдержадміністрації,
середовища для виховання
дітей
центральна районна лікарня,
дітей
комунальний заклад
«Голованівський центр
первинної медико-санітарної
допомоги», виконавчі комітети
сільських, селищних рад
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
35. Продовження створення навчально-виховних
Відділ освіти, молоді та спорту
2018 рік
Збільшення кількості
комплексів «дошкільний навчальний заклад –
райдержадміністрації, виконавчі
навчально-виховних
загальноосвітня школа»
комітети сільських, селищних
комплексів
рад
36. Продовження створення опорних шкіл та
Відділ освіти, молоді та спорту
2018 рік
Запровадження профільного
запровадження профільного навчання
райдержадміністрації, виконавчі
навчання
комітети сільських, селищних рад
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Продовження запровадження та розвиток сучасних
методик інклюзивного навчання та забезпечення
доступності закладів освіти для осіб з інвалідністю
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Відділ освіти, молоді та спорту
2018 рік
Розвиток сучасних методик
райдержадміністрації, виконавчі
інклюзивного навчання
комітети сільських, селищних
рад
Забезпечення регулярного підвезення до місця навчання (роботи) і проживання учнів та педагогічних працівників сільських шкіл
у разі відсутності навчального закладу в населеному пункті
38. Забезпечення регулярного підвезення дітей та
Відділ освіти, молоді та спорту
2018 рік
Підвезення дітей та
педагогічних працівників до місць навчання і роботи райдержадміністрації, виконавчі
педагогічних працівників до
комітети сільських, селищних
місць навчання і роботи
рад
Забезпечення доступності та своєчасності отримання реабілітаційних послуг для дітей з інвалідністю у результаті розвитку системи
інклюзивного навчання та поступової оптимізації мережі спеціальних і спеціалізованих закладів та установ відповідно до потреб
територіальної громади, розширення переліку послуг, поліпшення матеріально-технічного та кадрового забезпечення
39. Продовження запровадження та розвиток сучасних
Відділ освіти, молоді та спорту
Серпень 2018 Запровадження
методик інклюзивного навчання та забезпечення
райдержадміністрації, виконавчі
року
інклюзивного навчання та
доступності закладів освіти для осіб з інвалідністю
комітети сільських, селищних
забезпечення доступності
рад
закладів освіти для осіб з
інвалідністю
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
40. Проведення моніторингу навчальних закладів для їх
Відділ освіти, молоді та спорту,
2018 рік
Збільшення кількості
оснащення спеціальними засобами для забезпечення
відділ регіонального розвитку,
закладів освіти, обладнаних
вільного доступу дітей з інвалідністю безпосередньо
містобудування, архітектури та
необхідними спеціальним
до навчального закладу, навчальних аудиторій та
житлово-комунального
засобами
інших приміщень
господарства райдержадміністрації, виконавчі комітети
сільських, селищних рад
Інтеграція дітей з інвалідністю до навчальних закладів шляхом залучення профільних спеціалістів і спеціально підготовлених
педагогічних працівників, новітніх інформаційних технологій і практики, зокрема до роботи у реабілітаційних установах
41.

Проведення моніторингу сімей, що виховують дітей
шкільного віку з інвалідністю з метою виявлення
дітей, які не охоплені навчанням

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

2018 рік

Виявлення дітей, не
охоплених навчанням
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Розвиток системи послуг, спрямованих на забезпечення сімейних форм виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського
піклування, соціальну інтеграцію та адаптацію зазначених дітей та осіб з їх числа
42. Забезпечення надання послуг, спрямованих на
Управління соціального захисту
2018 рік
Кількість дітей-сиріт та
сімейне виховання дітей шляхом надання державної
населення райдержадміністрадітей, позбавлених
соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей,
ції, виконавчі комітети
батьківського піклування,
позбавлених батьківського піклування, грошового
сільських, селищних рад
охоплених сімейними
забезпечення батькам-вихователям і прийомним
формами виховання
батькам за надання соціальних послуг у дитячих
будинках сімейного типу та прийомних сім’ях, дітей,
які перебувають у патронатних сім’ях, патронатним
вихователям
Підвищення ефективності профілактичних медичних оглядів дітей
43. Проведення щорічних медичних оглядів дітей
Центральна районна лікарня,
2018 рік
Проведення регулярних
вузькими фахівцями лікувально-профілактичних
комунальний заклад
профілактичних медичних
закладів
«Голованівський центр
оглядів дітей
первинної медико-санітарної
допомоги», виконавчі комітети
сільських, селищних рад
_________________________

