МОСТИСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
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Мостиська

№

224

Про затвердження заходів
Керуючись частиною першою статті 41 Закону України "Про місцеві державні
адміністрації», ст. 5 Закону України « Про охорону дитинства», ст. 9 Закону України
«Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молодцю», для забезпечення реалізації
кожною дитиною права на виховання в сім'ї, зростання в безпечному сімейному
оточенні, підвищення ефективності роботи державних органів та органів місцевого
самоврядування із запобігання соціальному сирітству, вдосконалення системи
надання соціальних послуг сім'ям з дітьми:
1. Затвердити плани заходів: «Запобігання правопорушень серед дітей»
(додаток 1), «Профілактика ВІЛ-СНІДу та наркоманії у молодіжному середовищі,
запобігання пропаганди насильства, сексуальної розпусти» (додаток 2) та
«Соціальний захист та підтримка дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування» (додаток 3) у Мостиському районі на 2017 рік.
2. Службі у справах дітей райдержадміністрації (С. Бурда), відділу освіти
райдержадміністрації (І. Груник), головам об'єднаних територіальних громад,
Мостиській комунальній центральній районній лікарні (Б. Пелипьо), Мостиському
районному центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (С. Занько),
управлінню соціального захисту населення райдержадміністрації (Б. Гачак),
Мостиському відділу поліції Яворівського відділу поліції РВ ГУНПУ у Львівській
області (М. Карапата) забезпечити:
2.1. Виконаніїя плану заходів за рахунок коштів, передбачених на їх реалізацію
в обласному та місцевому бюджетах на 2017 рік, а також з інших джерел, не
заборонених законодавством;
2.2. Надання службі у справах дітей райдержадміністрації інформації про хід
виконання плану заходів до 15 лютого 2018 року.
3. Службі у справах дітей райдержадміністрації (С. Бурда) подати узагальнену
інформацію до 01 березня 2018 року до служби у справах дітей облдержадміністрації:
4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови
райдержадміністрації Гандза М. М.

Голова районної"'
державної адміні
ації

С. о . Буняк

Додаток 1
до розпорядження голови
райдержадміністрації
_
« Оі » квітня 2017 р.
Запобігання правопорушень серед дітей у Мостнському районі на 2017 рік
№
з/п
1.

2.

2.1.

2.2.

2.3.

3.

3.1.

3.2.

3.3.

Термін
виконання
Проводати засідання Координаційних рад Упродовж року
(згідно 3 планом
3 питань дітей, на яких заслуховувати
роботи
питання профілактики злочинності та
Координаційної
протиправних проявів у дитячоради 3 питань
підлітковому середовищі Мостиського
дітей)
районі на період до 2016 року
Упродовж
Регулярно проводити засідання рад
профілактики у кожній школі. Про роботу 2017 року
заслуховувати на педагогічних радах
загальноосвітніх шкіл району.
Упродовж
В усіх загальноосвітніх закладах
2017 року
району проаналізувати залучення до
занять в гуртках, спортивних секціях,
громадського життя, змістовного дозвілля
неповнолітніх, схильних до
правопорушень та тих, які перебувають
на обліку в службі у справах дітей
Щомісячно,
Спільно 3 працівниками ювенальної
превенції Мостиського ВП Яворівського упродовж
2017 року
ВП ГУНП у Львівській області
проводити "круглі столи", бесіди, лекції 3
учнями на правову тематику з метою
роз'яснення діючого законодавства щодо
дітей.
Назва заходу

Кожному педагогічному колективу
розробити заходи по ранній профілактиці
правопорушень. Про роботу
заслуховувати на педагогічних радах
шкіл.
Проводити серед неповнолітніх
інформаційно-просвітницьку роботу,
спрямовану на формування соціального
позитивного способу життя
Проводити соціологічні дослідження 3
метою вивчення причин, які сприяють
скоєнню правопорушень і злочинів серед
дітей
Класним керівникам, психологам,
соціальним працівникам вести психологопедагогічні спостереження за дітьми,
схильними до правопорушень

Постійно,
упродовж
навчального
року

Проводити індивідуальну роботу з
батьками, діти яких схильні до

Упродовж 20162017 навч. року

Відповідальний за
виконання
Служба у справах
дітей

Органи управління
освітою
Органи управління
освітою

Начальниклідділу з
питань профілактики
бездоглядності та
правопорушень серед
дітей служби у справах дітей, працівники
ювенальної превенції
Мостиського ВП
Яворівського ВП
ГУНП у Львівській
області
Органи управління
освітою

Упродовж
2017 року

Органи управління
освітою, Мостиський
РЦСССДМ

1 раз у квартал,
упродовж
2017 року

Органи управління
освітою, директори
шкіл району,
психологи шкіл
Органи управління
освітою, керівники
шкіл району,
заступники
директорів 3 виховної
роботи
Органи управління
освітою, керівники

Упродовж 20162017 навч. року
та 2017-2018
навч. року

ЗЛОЧИННОСТІ

3.4.

3.5.

4.

4.1.

та правопорушень

Встановити постійний контроль за
дотриманням учнями правил
вну ірішнього трудового розпорядку, а
також розпорядау у вечірній та нічний
час
Проводити профілактичні та психологокорекційні бесіди 3 дітьми, які
перебувають на обліку за скоєні
правопорушення та злочини

Здійснювати обстеження житловопобутових умов проживання дітей, які
перебз^ають на обліку в ювенальної
превенції Мостиського ВП Яворівського
ВП ГУНП у Львівській області за скоєння
правопорушень та злочинів
Здійснювати перевірки по місцю
проживання дітей, які опинились у
складних життєвих обставинах і
перебувають на обліку у службі у справах
дітей

та 2017-2018
навч. року

Упродовж 20162017 навч. року
та 2017-2018
навч. року
Упродовж 20162017 навч. року
та 2017-2018
навч. року

ТТЦомісячно,
упродовж
2017 року

Щоквартально,
упродовж
2017 року

5.

Проводити виїзні засідання в органи
місцевого самоврядування з метою
профілактики правопорушень та
злочинності серед дітей

Упродовж
2017 року,
щоквартально

5.1.

Здійснювати рейди-перевірки торгових
точок району 3 метою виявлення
продавців, які порушують правила
торгівлі спиртними напоями та
тютюновими виробами та притягувати
таких осіб до відповідальності, згідно
чинного законодавства

Щоквартально,
упродовж
2017 року

району,
заступники
директорів 3 виховної
роботи інспектор
ювенальної превенції
Мостиського ВП
Яворівського ВП
ГУНП у Львівській
області
Директори шкіл
району, голови
органів місцевого
самоврядування
ШКІЛ

Органи управління
освітою,
керівники шкіл
району, заступники
директорів 3 виховної
роботи інспектор
ювенальної превенції
Мостиського ВП
Яворівського ВП
ГУНП у Львівській
області
Інспектор ювенальної
превенції
Мостиського ВП
Яворівського ВП
ГУНП у Львівській
області
Начальник відділу з
питань профілактики
бездоглядності та
правопорушень серед
дітей служби у
справах дітей, голови
органів місцевого
самоврядування
Начальник відділу з
питань профілактики
бездоглядності та
правопорушень серед
дітей служби у
справах дітей, голови
органів місцевого
самоврядування,
інспектор ювенальної
превенції Мостиського ВП Яворівського
ВП ГУНП у
Львівській області
Служба у справах
дітей, інспектор
працівниками
ювенальної превенції
Мостиського ВП
Яворівського ВП
ГУНП у Львівській
області

5.2.

Здійснювати рейди "Діти вулиці",
«Урок» "Літо - 2017», "Підліток"
«Генофонд», «Ялинка» з метою
виявлення дітей, схильних до
правопорушень та жебракування,
попередження бездоглядності та
правопорушень серед неповнолітніх

Щомісячно,
упродовж
2017 року

5.4.

Здійснювати соціальний супровід дітей з
сімей, що проживають у складних
життєвих обставинах району
Забезпечувати широке висвітлення у
засобах масової інформації проблем
дитячого та сімейного насильства,
профілактики злочинності, вживання
спиртних напоїв, пропаганди переваг
здорового способу життя серед
неповнолітніх

Щоквартально,
упродовж 2017
року
Щоквартально,
упродовж
2017 року

З метою протидії дитячо-підліткової
злочинності вживати заходи щодо
недопущення продажу неповнолітнім
алкогольних та слабоалкогольних напоїв,
проводити профілактичні рейди по
торговим об'єктам

Щоквартально,
упродовж
2017 року

6.

7.

Керівник апарату
райдержадміністрації

Начальник відділу з
питань профілактики
бездоглядності та
правопорушень серед
дітей служби у
справах дітей,
директор районного
центру соціальних
служб для сім'ї, дітей
та молоді, інспектор
ювенальної превенції
Мостиського ВП
Яворівського ВП
ГУНП у Львівській
області
Директор РЦСССДМ
Відділ з питань
профілактики
бездоглядності та
правопорушень серед
дітей служби у
справах дітей,
районний центр
соціальних служб для
сім'ї, дітей та молоді,
інспектор ювенальної
превенції. '
Мостиського ВП
Яворівського ВП
ГУНП у Львівській
області
Відділ з питань
профілактики
бездоглядності та
правопорушень серед
дітей служби у
справах дітей,
районний центр
соціальних служб для
сім'ї, дітей та молоді,
інспектор ювенальної
превенції
Мостиського ВП
Яворівського ВП
ГУНП у Львівській
області

Н. С. Сатурчак

Додаток 2
до розпорядження голови
райдержадміністрації
« 03 » квітня 2017 р. № 124
Профілактика ВІЛ-СНІДу та наркоманії у молодіжному середовищі,
запобігання нронаганди насильства, сексуальної розпусти
у Мостиському раііоні на 2017 рік
1. Організувати створення освітньо-розважальних програм з популяризації
здорового способу життя, пропагувати профілактику наркоманії та ВІЛ-СНІДу по
місцевому радіомовленні та у газеті "Наш край".
СуСД, заклади охорони здоров'я,
РЦСССДМ, органи управління освітою
Упродовж 2017 року
2. Здійснювати комплекс заходів щодо пропаганди здорового способу життя,
профілактики наркоманії та ВІЛ-СНІДу під час проведення масових заходів,
концертно-розважальних програм, конкурсів тощо.
СуСД, заклади охорони здоров'я
Щоквартально, упродовж року
3. Щорічно до Всесвітнього Дня боротьби з наркоманією та Дня боротьби з
ВІЛ- СНІДом проводити анкетування серед учнів шкіл з питань наркоманії, ВІЛінфекції та СНІДу.
СуСД, заклади охорони здоров'я,
РЦСССДМ.
Упродовж року.
4. Проводити бесіди та лекції з дітьми та учнівською молоддю з питань
контрацепції, профілактики вживання наркотичних речовин у школах, ліцеях.
Народних домах за місцем проживання.
СуСД, органи управління
освітою,
заклади охорони здоров'я, РЦСССДМ
Щомісячно, упродовж 2017 року
5. Проводити рекламування пропаганди здорового способу життя серед дітей у
пресі, по радіо.
СуСД, редакція газети „Наш край",
. '
місцеве радіомовлення, РЦСССДМ
Упродовж року.
6. Організувати та провести у загальноосвітніх навчальних закладах бесіди,
лекції з питань профілактики ВІЛ-СНІДу та наркоманії, пропаганди насильства,
сексуальної розпусти, запобігання порнографічної продукції у молодіжному
середовищі із залученням представників міжнародного центру "Жіночі перспективи."
СуСД, органи управління освітою,
заклади охорони здоров'я, РЦСССДМ,
Мостиське ВП Яворівського ВП ГУНП
у Львівській області
Упродовж року
Керівник апарату
/ Ґ І ^ ^
райдержадміністрації
'НШ^ЇІШ
Н. С. Сатурчак

Додаток З
до розпорядження голови
райдержадміністрації
« 0 3 » квітня 2017 р. №

Соціальний захист та підтримка дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування у Мостиському районі на 2017 рік
№
з/п
1.

Назва заходу
Своєчасно виявляти та терміново
(упродовж доби) інформувати службу у
справах дітей райдержадміністрації про
дітей, які залишились без батьківського
піклування з метою взяття їх на
первинний облік.
Проводити роботу по встановленню
статусу дітям-сиротам та дітям,
позбавленим батьківського піклування в
межах повноважень служби у справах
дітей райдержадміністрації
Забезпечити, в разі втрати дитиною
батьківського піклування, першочергове
влаштування її у сім'ю громадян
України під усиновлення, опіку та
піклування, влаштування у прийомні
сім'ї чи дитячі будинки сімейного типу
Органам управління освітою, закладам
охорони здоров'я району, районному
управлінню соціального захисту
населення, органам місцевого
самоврядування продовжити роботу по
організації виховання, навчання і
матеріального забезпечення дітей-сиріт
та дітей, позбавлених батьківського
піклування.
З цією метою:
- поновити склад опікунських рад при
виконкомах органів місцевого
самоврядування, забезпечити їх
відповідну роботу;
- покращити роботу шкіл по вихованню,
навчанню, матеріальному забезпеченню
дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування;
- вчасно виплачувати одноразову
допомогу при виповненні дитини 18ліття;

Термін
виконання
Упродовж
2017 року

Упродовж
2017 року

Відповідальний за
виконання
Органи місцевого
самоврядування,
УСЗН, РЦСССДМ,
відділ освіти, МКЦРЛ,
Мостиський відділ
поліції Яворівського
ВП ГУНП у Львівській
області
Служба у справах дітей

Упродовж
2017 року

Служба у справах
дітей, районний центр
соціальних служб для
сім'ї, дітей та молоді

1 раз у квартал,
упродовж
2017 року

Голови місцевих рад

Упродовж
2017 року

Відділ освіти, органи
місцевого
самоврядування

Упродовж
2017 року

Відділ освіти
райдержадміністрації

- вчасно виплачувати державну
соціальну допомогу дітям-сиротам та
дітям, позбавленим батьківського
піклування;
- залз^ати дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування
до роботи у предметних гуртках,
спортивних секціях, гуртках за
інтересами;
- організовувати індивідуальне навчання
для дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, які його
потребують;
- забезпечувати дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування,
безкоштовним харчуванням та
шкільними підручниками;
- надавати психолого-педагогічну
допомогу сім ям, у яких виховуються
діти-сироти та діти, позбавлені
батьківського піклування;
- забезпечувати проходження
поглибленого медичного огляду дітейсиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування та надавати
відповідні медичні довідки про
результати їх проходження з
написанням діагнозів та кодів
захворювань.
Підвищити ефективність проведення
соціального супроводу прийомних сімей
та дитячих будинків сімейного типу,
дітей, які перебувають під опікою і
піклуванням, та здійснювати супервізії
їх діяльності
Поліпшити координацію діяльності
правоохоронних органів, громадськості
по виявленню і влаштуванню дітей, які
залишились без батьківського піклування, своєчасно ставити питання про
позбавлення батьківських прав осіб, які
ухиляються від виховання дітей і
негативно впливають своєю поведінкою
на них.
Забезпечувати постійний контроль за
умовами утримання, навчання та
виховання дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування у
сімях опікунів (піклувальників),
прийомних сімях, дитячих будинках
сімейного типу; забезпечувати необхідні
заходи по їх покращенню.

Упродовж
2017 року

Управління
соціального захисту
населення

Упродовж
2017 року

Відділ освіти, органи
місцевого
самоврядування

Упродовж
2017 року

Відділ освіти, органи
місцевого
самоврядування

Упродовж
2017 року
Упродовж
2017 року
Упродовж
2017 року

Відділ освіти, органи
місцевого
самоврядування
СУСД, РЦСССДМ,
відділ освіти, органи
місцевого
самоврядування
Мостиська комунальна
центральна районна
лікарня

Упродовж
2017 року

РЦСССДМ

Щомісячно,
упродовж
2017 року

Мостиський відділ
поліції Яворівського
ВП ГУНП у Львівській
області, органи
місцевого
самоврядування-,
служба у справах дітей

Упродовж
2017 року

Сектор опіки,
піклування та
усиновлення служби у
справах дітей
райдержадміністрації,
РЦСССДМ, відділ
освіти, органи
місцевого

8.

9.
10.

11.

12.

13.

14.

15.

Провести чіткий облік по влаштуванню
дітей, які залишилися без піклування
батьків, в порядку надходження,
постійно упорядковувати особові
справи, систематично контролювати
життя дітей, які виховуються у сім'ях
опікунів (піклувальників), забезпечити
захист житлових та майнових прав
дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування.
Проводити звірку обліку дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського
піклування.
Здійснювати щорічне оздоровлення
дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування

Упродовж
2017 року

Щоквартально,
упродовж
2017 року
Упродовж
2017року

Упродовж
Забезпечити додержання у навчальних
2017 року
закладах вимог законодавства з питань
створення належних умов під час
оздоровлен н я дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, у
приппсільних таборах.
Упродовж
Проводити індивідуальнопрофілактичну роботу 3 дітьми2017 року
сиротами та дітьми, позбавленими
батьківського піклування, які
ухиляються від навчання, з метою
попередження дитячої бездоглядності.
Надавати допомогу дітям-сиротам та
дітям, позбавленим батьківського
піклування, в отриманні житла,
прописки, паспорта, навчання, праці,
вирішенні інших побутових,
матеріальних та майнових проблем, та їх
соціальний адаптації
Заслуховувати опікунів, піклувальників,
прийомних батьків, батьків-вихователів
про виконання своїх обов'язків щодо
утримання, виховання, навчання і
матеріально-побутового забезпечення
дітей-сиріт і дітей, позбавлених
батьківського піклування, на засіданнях
комісії 3 питань захисту прав дитини
при райдержадміністрації
Забезпечувати підготовку до
Самостійного життя дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, з
числа учнів старших класів і
випускників інтернат них закладів, а

Упродовж
2017 року

самоврядування
Служба у справах дітей

Служба у справах
дітей, РЦСССДМ,
відділ освіти, МКЦРЛ
Управління
соціального захисту
населення, служба у
справах дітей
Мостиська комунальна
центральна районна
лікарня, відділ освіти

Служба у еиравах
дітей, РЦСССДМ,
відділ освіти,
Мостиський відділ
поліції Яворівського
в и ГУНП у Львівській
області
Служба у справах
дітей, РЦСССДМ,
відділ освіти, районний
центр зайнятості
населення

1 раз у півріччя

Служба у справах
дітей, РЦСССДМ

Упродовж
2017 року

Служба у справах дітей
РЦСССДМ

16.

17.

18.

також осіб 3 їх числа
Організовувати відповідно до
повноважень роботу щодо постановки
дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, які досягли 16
років, 3 їх числа (у разі відсушості
житла) на квартирний та соціальний
облік у територіальних громадах, за
місцем їх проживання
Надавати консультації дітям, батькам,
опікунам, піклувальникам, прийомним
батькам, батькам-вихователям з питань
захисту прав дітей

Постійно тримати на контролі
виконання заходів по соціальному
захисту та під іримці дітей-сиріт і дітей,
позбавлених батьківського піклування

Керівник апарату
райдержадміністрації

Упродовж
2017 року

Органи місцевого
самоврядування,
служба у справах дітей,
РЦСССДМ

Упродовж
2017 року

Служба у справах
дітей, РЦСССДМ,
відділ освіти,
Мостиський відділ
поліції Яворівського
ВП ГУНП у Львівській
області
Заступник голови
райдержадміністрації

Упродовж
2017 року

Н. С. Сатурчак-

