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4. Про стан дотримання законодавства в Барвiнкiвському районi,
регламентуючого захист прав i законних iHTepeciB дiтей.
Вiдповiдно до Закону Украiни <Про органи i служби у справах дiтей та
спецiальнi установи для дiтей>>, ст.|2 Закону УкраТни пПро забезпечення
органiзацiйно-правових умов соцiального захисту дiтей сирiт та дiтей,,
позбавлених батькiвського пiклування)), на виконання розпорядження голови
XapKiBcbKo? обласноi державноТ адмiнiстрацii вiд 13 липня 2012 року N9 420
<Про роботу мiсцевих органiв влади щодо роботи з дiтьми, якi виховуються в
сiм'ях, що опинилися в складних життсвих обставинах)>, враховуючи рiшення
спiльного засiдання колегiТ районноi державноi адмiнiстрацii та зборiв
адмiнiстративно - господарського активу району вiд l9.02.2015 року:
1. Службi

у

В.М.) забезпечити:

справах дiтей районноi державноТ адмiнiстрацiТ (Хtукова

1.1 Взяти пiд контроль стан влаштування дiтей-сирiт та дiтей,
позбавлених батькiвського пiклування, до сiмейних фор, виховання:
усиновлення, опiку, пiклування, до прийомних сiмей та дитячих будинкiв

сiмейного типу.
1.2. Не допускати фактiв несво€часноi поставки дiтей на первинний та
мiсцевий облiк, несвоечасного прийняття рiшення про надання дiтям статусу
дiтей-сирiт та дiтей, позбавлених батькiвського пiклування.
1.3. Продовжити роботу формування особових справ дiтей-сирiт та
дiтей, позбавлених батькiвського пiклування, вiдповiдно до вимог наказу
MiHicTepcTBa УкраТни у справах ciM'T, молодi та спорту вiд 1 8.1 1 .2008 р.N4591
<Про затвердження Порядку ведення особовоi справи дитини-сироти та
ди,гини, позбавленоi батькiвського пiклування та форми iндивiдуального
плану соцiального з.ахисту дитини, яка опинилася у складних життевих
обставинах, дитини-сироти та дитини, позбавленоi батькiвського пiклування>.

Свосчасно оновлювати

в

особових справах дiтей iндивiдуальнi плани

соцiального захисту, особистi документи дитини.

2. Вiддiлу освiти районноТ державноТ адмiнiстрацiТ (Коптева Н.О.):
2.I. Забезпечити право дiтей на здобуття загаJIьноТ середньоТ освiти, а у
разi потреби - забезпечення iнливiлl,а-rьного навчання.

2.2. IVIаксиrrаlьно за-I\чIlтIl :iTeГr.
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опинилися в складних життевIl\ обставltнах. .]О
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роботи.
З. Рекомендувати

РВ ГУr\4ВС УкраТни

в XapKiBcbKit-t об.-rа.-тi (Роrrач B.I.

l:

З.1. Забезпечити проведення захо.fiв. спряllованt{х на вltявlення :iTeir.
якi перебувають у розшуку, схильних до броrяжництва. ;кебраuтва.
З.2. Забезпечити проведення rрунтовного ана.riз,ч стан\, з--tочлtнностi
серед неповнолiтнiх.

4. IJeHTpy соцiальних служб для сiм'I, дiтей та молодi (Троян О.В.)
забезпечити соцiальний супровiд i систематичний контроль сiмей, rцо
опинилися в складних життевих обставинах.

5. Рекомендувати головам MicbKoI та сiльських рад:

5.1. Посилити

контроль за умовами утримання, виховання дiтей, якi
виховуються в сiм'ях, що опинилися в складних життевих обставинах.
5.2. Перевiрити стан перебування на квартирному облiку кожноТ
дитини-сироти та дитини, позбавленоТ батькiвського пiклування, Iцо досягли
16-рiчного BiKy та у разi потреби взяти на квартирний облiк.

6.

Службi у справах дiтей iнформувати голову районноТ державноТ
адмiнiстрацii пiдготувати проект розпорядження за пiдсумками проведення
спiльного засiдання колегii районноi державноТ адмiнiстрацii та зборiв
адмiнiстративно-господарського активу району.
\

Голова районноТ державноТ
адмiнiстрlЦii
Калiнiн,,"..

Жукова
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