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Про захист прав та iHTepciB дiтей,
що прожимють в скJlадних житт€вих
обставанах

У районi здiйсIrюgгься рбота по захясту прав та iнTepeciB дiтей, зокрема

тих, що проживають в скJIадних житт€вих обставинах, проте потребуе
наjIагодrкенRя взаемодii дiяльtlостi зацiкавленн-к установ тs органiзацiй,
спрямованих Еа забезпечення всбiчного розвитку дiтей.
Соцiальнi та економiчнi суперечностi, якi торккулися Bcix сфер
дiяльностi держави i Bcix верств населення, в перлry черry позначилися на його
найменш захищенiй Kaтempii - дiтях. Основним завданням службу у справах

дiтей с здiйсненrrя заходiв щодо захисту прав, свобод i закояних iHTepeciB дiтей.
Станом на 0l червня 2017 року в районi прожива€ 2214 дiтей, iз нпх
дiтей-скрiт та дiтей, позбавлених батькiвського пiкJý.вання - 57, дiтей, якi
опинилися в скпадних житт€вих обставинах - 45. Не зменпry€ться Kiлbкicтb
сiмей, якi опинилися в складних житг€вих обставинах. fiти в urх сiм'ях
утиNfу}Oться i виховуються далеко не на належном} piBHi.
Рiшенrrям cecii районноi ради вИ 2З грудlя 20lб року Nе 123 прийнята
Програма економi.тною
соцiа,rьного розвитку Вiльшаlrського району на
20l7 piK. У 2017 роцi на фiнансування даноi Прграми передбачено 25 тис.грн.,
видiлено 12 тис.грн.,
HrTx вже профiнансовано
тис.rрн. Коurпл
викорисmвуються на фiнансування районяих заходiв дJrя дiтей-сирiт, дiтей,
позбавлених батькiвською пiкlтування та дiтей, якi опинилися у складних
житт€вих обставинах, а також дJш п[юведенIul рейдiв <,Щiтп вуллцЬ,
обстеження умов проживашrя дiтей, якi перебуваlоть в складних життевих
обставuнах.
Вiдповiдно до законiв Украiни <Про охорону дитинство> та <Про органи i
служби у справах дiтей та спецiаьяi установи дrя дiтей>, з метою запобiгаrrrrя
безприryльностi
бездоглядностi серед дiтей району, пiдвищення
ефективностi роботи с.lгркб та вiддiлiв щодо контолю за умовами угримfilня
Ta виховалrrя
дiтей, якi rrроживаюrъ а скдаднlлх хиттсвих обсмвцнах:
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l.

Службi

у

справах дiтей райдержадмiнiстраuiТ та районному центру
соцiальних с.ryrкб лля ciM'i, дiтей та молодi посилити контроль за ),}lовirми
уtримання та проrffiвання дiтей в сiм'ях, що опинилися в скJIадних житт€вих
обставинах, забезпечити надання Тм якiснtоt соцiальних послуг.
2. Рекомендуъатп центральнiй районнiй лiкарнi при провеленнi щорiчаЕх
мед{чних оглядiв дiтей в дитячrтх садках та навчаJIьIлих закладах району
звертати особливу уваry на дiтей з данrо< сiмей.

3.

Управ,ltiнню соцiального з:rхисту населепirя райдержадмiнiстрацiТ
звертати особливу уваry на оздоровлення дiтей з сiмей, що опиниJшся у
сlсllаднlд( хитrевих обставинах.

4.

Рекомендlвати селищному

та

сiльським головzrм щоквартаJlу

здiйснювати бстежеrтня сiмей, якi опинилпся в скJIадних житт€впх обставинах,
а при виникненнi безпосередньоi загрози життю та здорв'ю дiтей даноi
категорii TepMiHoBo iнфрмувати службу у справах дiтей райдержадмiнiстрацii'.

5. Службi

у

справах дiтей райдерхадйнiстрацii, районному центру
соцiальних сщrкб дrя ciM'i, дiтей та молодi спiльно з Вiльшмсьlс,tм ВП
Головмiвською ВП ГУ НП в Кiровоrрадськiй областi проводити робоry цодо
запбiгання проблем безприryльностi та бездоглядностi серд дiтей.

б. Про стан вцкоЕання даного розпорядження iнформувати службу у

справах дiтей районноi державноi адлriнiстрацii цороку до 05 сiчяя.

Сlгркбi у справах дiтей районноi державноi адмiнiстрацii iнформувати
про стан викопанIrl даного розпорядження першого заступника юлови
7-

районноi державноi адмiнiстрацii щороку до 15 сiчня.

8.

Контроль за виконанням даного розпорядження покJIасти на першого
засцпника голови районноi дерхавпоi адмiнiстрацii Нестерова С.А.

Першпй засцlппЕк гOJIовп
райоппоi деряйвпоi адмiнiстрацii

с.нЕстЕров

