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Про стан виконання делегованих
повноважень органів виконавчої
влади виконавчими комітетами
Молдовської та Шепилівської
сільських рад щодо запобігання
бездоглядності неповнолітніх
Відповідно до розпорядження голови районної державної адміністрації від
15 грудня 2017 року № 369-р «Про план контролю за здійсненням органами
місцевого самоврядування району делегованих повноважень органів виконавчої
влади на 2018 рік» службою у справах дітей районної державної адміністрації
вивчено діяльність виконавчих комітетів Молдовської та Шепилівської
сільських рад щодо запобігання бездоглядності неповнолітніх Голованівського
району та встановлено, що Шепилівський сільський голова Зеленяк В.А.,
Молдовський сільський голова Олійник П.В. та очолювані ними виконавчі
комітети проводять відповідну роботу, спрямовану на здійснення делегованих
повноважень органів виконавчої влади, згідно із Законом України «Про місцеве
самоврядування в Україні». Належним чином проводяться заходи щодо
запобігання дитячої бездоглядності та безпритульності, приділяється значна
увага питанням соціального захисту прав та інтересів дітей, організації роботи
по виявленню дітей, які втрачають зв’язок з батьками або залишаються без їх
нагляду, поліпшенню умов життя, розвитку, виховання і освіти дітей, особливо
тих, які перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі дітей-сиріт
та дітей, позбавлених батьківського піклування.
На території Шепилівської сільської ради проживає 136 неповнолітніх від
0 до 18 років, із них 26 дітей дошкільного віку та 110 дітей віком до 18 років.
Діє 1 навчальний заклад – філія НВК «Голованівська загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів ім. Т.Г.Шевченка – гімназія» «Шепилівська загальноосвітня
школа – дошкільний навчальний заклад», де навчається 58 учнів.
На території Молдовської сільської ради проживає 58 неповнолітніх від
0 до 18 років, із них 12 дітей дошкільного віку та 46 дітей до 18 років. Діє
1 навчальний заклад – філія «Побузька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів»
«Молдовська загальноосвітня школа – дошкільний навчальний заклад», де
навчається 45 учнів.
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Створений банк даних щодо різних категорій сімей та дітей, які
проживають на території Шепилівської сільської ради. Так, на момент
здійснення перевірки на обліку Шепилівської сільської ради перебуває 1 дитина
з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яка
влаштована на виховання до прийомної сім’ї.
Також, створений банк даних щодо різних категорій сімей та дітей, які
проживають на території Молдовської сільської ради. На обліку Молдовської
сільської ради перебуває 1 дитина, яка опинилася в складних життєвих
обставинах, у зв’язку з невиконанням батьками своїх батьківських обов’язків.
На території обох сільських рад діють інспекції у справах дітей, які
затверджені відповідними рішеннями, а саме: Шепилівської сільської ради від
26 листопада 2015 року № 40 «Про утворення комісії при виконавчому комітеті
сільської ради» та Молдовської сільської ради від 26 листопада 2015 року № 8
«Про утворення комісій при виконавчому комітеті сільської ради, затвердження
їх складу та обрання голів даних комісій». До складу інспекцій входять по
5 осіб. Робота інспекцій у справах дітей проводиться згідно з регламентом.
На постійному контролі інспекцій у справах дітей знаходиться питання
додержання Закону України «Про попередження насилля в сім’ї». На даний час
фактів жорсткого поводження з дітьми з боку батьків та інших старших людей,
нанесення їм тілесних ушкоджень не виявлено.
Інспекціями
у
справах
дітей
ведеться
облік
багатодітних,
малозабезпечених, неповнолітніх і соціально-неблагополучних сімей та
виготовлені соціальні паспорта на дітей інвалідів.
Виконавчими комітетами сільських рад проводиться робота щодо
запобігання бездоглядності, злочинності серед неповнолітніх, затверджено план
заходів щодо перевірки культурно-розважальних закладів, створено банки
даних дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування.
Поряд з тим, інспекціям у справах дітей Шепилівської та Молдовської
сільських рад більшу увагу необхідно звернути на:
ведення документації та своєчасність оформлення протоколів засідань
інспекції у справах дітей, прийняття відповідних рішень із зазначенням
термінів виконання та виконавців;
організацію зайнятості неповнолітніх та молоді під час канікул;
щомісячне проведення рейдів «Діти вулиці» по виявленню бездоглядних
та безпритульних дітей;
розроблення та затвердження графіку проведення рейдів «Діти вулиці».
Службою у справах дітей райдержадміністрації надано необхідну
методичну допомогу у плануванні роботи інспекції у справах дітей.
Відповідно до рішення колегії районної державної адміністрації від
23 листопада 2018 року № 29 та з метою забезпечення безумовного виконання
делегованих повноважень органів виконавчої влади, визначених Законом
України «Про місцеве самоврядування в Україні»:
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1. Визнати роботу виконавчих комітетів Молдовської та Шепилівської
сільських рад з виконання делегованих повноважень органів виконавчої влади
щодо запобігання бездоглядності неповнолітніх доброю.
2. Рекомендувати Шепилівському сільському голові Зеленяку В.А. та
Молдовському сільському голові Олійнику П.В.:
заслуховувати на засіданні виконкому питання роботи інспекції у справах
дітей;
розробити та затвердити графік проведення рейдів «Діти вулиці»;
активізувати роботу щодо інформування громадськості з питань сімейних
форм виховання дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування;
систематично здійснювати перевірки суб’єктів підприємницької діяльності
щодо заборони продажу алкогольних напоїв та тютюнових виробів
неповнолітнім;
посилити роботу інспекції у справах дітей з питань виявлення дітей, які
опинились в складних життєвих обставинах та соціально-неблагополучних
сімей на ранніх стадіях;
щокварталу подавати райдержадміністрації звіти про роботу інспекції у
справах неповнолітніх;
своєчасно повідомляти службу у справах дітей райдержадміністрації про
дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах та які залишилися без
батьківського піклування;
розробити та вжити конкретні заходи щодо усунення недоліків та
зауважень, виявлених у ході перевірки;
проінформувати службу у справах дітей районної державної адміністрації
щодо розгляду даного питання на засіданні виконкому та затвердження заходів
до 14 грудня 2018 року та про проведену роботу по усуненню недоліків і
зауважень до 02 січня 2019 року.
3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника
голови районної державної адміністрації Бугаєнко О.П.

Голова районної
державної адміністрації
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