МОСТИСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІШСТРАІДЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
-г^-сс^м^сгсир

Мостиська

№ с^/^

про затвердження плану заходів з виконання
у 2016 році Загальнодержавної програми
«Національний план дій щодо реалізації
Конвенції ООН про права дитини» на період
до 2016 року у Мостиському районі
'ч

На виконання Закону України «Про Загальнодержавну програму
«Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період
до 2016 року», розпорядження Кабінету Міністрів Уіфаїни від 23 серпня 2016 року
№ 590-р «Про затвердження плану заходів з виконання у 2016 році
Загальнодержавної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН
про права дитини» на період до 2016 року» та розпорядження голови Львівської
обласної державної адміністрації від 29 вересня 2016 № 723/05-16 «Про
Загальнодержавну програму «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН
про права дитини» на період до 2016 року у Львівській області»:
1. Затвердити план заходів з виконання у 2016 році Загальнодержавної
програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини»
на період до 2016 року у Мостиському районі (надалі - план заходів), що додається.
2. Службі у справах дітей райдержадміністрації (Г. Михайлюньо), відділу
освіти райдержадміністрації (В. Чернега), Мостиській комунальній центральній
районній лікарні (Б. Пелиньо), Мостиському районному центру соціальних служб для
сім'ї, дітей та молоді (С. Занько), управлінню соціального захисту населення
райдержадміністрації (Б. Гачак), Мостиському ВП Яворівського ВП ГУНПУ у
Львівській області (О. Сушко) забезпечити:
2.1. Виконання плану заходів за рахунок копггів, передбачених на їх реалізацію
в районному та місцевому бюджетах на 2016 рік, а також інщих джерел.
2.2. Надання службі у справах дітей райдержадміністрації:
-Інформації про хід виконання плану заходів до 10 лютого 2017 року.
3. Службі у справах дітей райдержадміністрації (Г. Михайлюньо) подати в
службу у справах дітей облдержадміністрації узагальнену інформацію про виконання
плану заходів до 15 лютого 2017 року.
4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови
райдержадміністрації Гандза М. М.

Голова районної/,?
державної адмім^Ації

,/

С. О. Буняк

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
райдержадміністрації
« / О » жовтня 2016 р. № с ^ / /

ПЛАН
заходів з виконання у 2016 році Загальнодержавної програми "Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права
дитини" на період до 2016 року у Мостиському районі

Зміст основного
завдання

1. Забезпечення
рівного доступу всіх
жінок незалежно від
місця проживання та
соціального статусу до
високоякісних
медичних послуг, що
надаються вагітним,
створення умов для
безпечних пологів

Найменування заходу

Відповідальні за
' виконання

Строк
виконання

Джерела
фінансування
і

І. Охорона здоров'я та формування здорового способу жнття дітей
Охорона здоров'я
місцевий
впродовж
Головний лікар
1) створення бази даних про жінок
бюджет
року
МКЦРЛ
3 важкою соматичною патологією
та проведення заходів з підготовки
до безпечного материнства
/

2)забезпечення
надання
медпрацівниками
Мостискої
комунальної центральної районної
консультацій та надання медичної
допомоги
4) Продовжити роботу Інтернетсайту для підлітків та їх батьків.

Мостиська
центральна районна
лікарня, головний
лікар МКЦРЛ

впродовж
року

місцевий
бюджет

Західноукраїнський
спеціалізований
дитячий медичний
центр (надаліЗУСДМЦ)

2016

місцевий
бюджет

Прогнозованн
й обсяг
фінансових
ресурсів для
виконання
завдань, тне.
гривень

5)
Проведення
для
лікарів,
середнього медичного персоналу
іренінгів 3 метою поширення
досвіду роботи зазначених центрів
стосовно .надання дітям та молоді
медичних послуг.
2. Підвищення якості 1) Впровадження в діяльність
та збільшення обсягу лікувально-профілактичних
медичних послуг, що закладів клінічних протоколів МОЗ
надаються дітям
України.

Мостиська
ценггральна районна
лікарня, головний
лікар МЮДРЛ

2016

Мостиська
центральна районна
лікарня, головний
лікар МКЦРЛ

2016

місцевий
бюджет

-

-

і
-

2) Забезпечення масового скринінгу
новонароджених дітей на:
- фенілкетонурію та гіпотиреоз.
- адреногенітальний синдром.
- муковісвдідоз.
3) Медикаментозне
лікування дітей з:
хронічною
недостатністю.

Мостиська
центральна районна
лікарня, головний
лікар МКЦРЛ

Мостиська центральна
забезпечення
районна лікарня.
головний лікар
МКЦРЛ
нирковою

- муковісцидозом,
- фенілкетонурією.
- первинними імунодефіцитами,

Державний
бюджет
-

Державний
бюджет

ювенільним
артритом.

ревматоїдним

- нанізмом різного походження,
- онко та онкогематологічними
захворюваннями,
- гемофілією,
- хворобою Гоше,
- муконолісахаридозом,
-ДЦП,

3. Щороку проводити
в засобах масової
інформації
всеукраїнську
інформаційну
кампанію,
спрямовану на
форму-вання
громадської

- розлади психіки та поведінки зі
спектру аутизму.
Протидія ВІЛ/СНІД] туберкульозу та наркоманії
2016
Мостиська
центральна районна
лікарня, відділ освіти
Проведення
інформаційно- райдержадміністрації,
Мостиський
просвітницької кампанії з питань
РЦСССДМ,
профілактики негативних явищ у
Мостиська районна
редакція

місцевий
бюджет

місцевий
бюджет

думки щодо наслідків
наркотичної
залежності та
неприйнятності будьяких форм
розповсюдження
наркотиків

дитячому
середовищі.

та

молодіжному
2016

2)
Видання
і
поширення
інформаційних повідомлень, пресрелізів,
інформаційно-рекламних
збірок,
брошур,
плакатів,
календариків, листівок, буклетів.
3) Проведення циклу іфуглих столів,
семінарів з метою формування
громадської думки щодо наслідків
наркотичної
залежності
та
неприйнятності будь-яких форм
розповсюдження наркотиків.

4. Збереження,
розвиток та
ефективне
використання мережі
дитячих оздоровчих
закладів

Мостиська
центральна районна
лікарня, Мостиський
РЦСССДМ

місцевий
бюджет

місцевий
бюджет
Мостиський
РЦСССДМ

Відділ освіти
4) Проводити у загальноосвітніх райдержадміністрації,
Мостиський
навчальних закладах 1 грудня, у
РЦСССДМ
Всесвітній
день
боротьби
з
ВІЛ/СНІДом
уроку на тему
„Захисти себе від ВІЛ"
Оздоровлення та відпочинок
1) Організація літнього відпочинку Управління
дітей, зокрема дітей-вихованців під соціального захисту
опікою та піклуванням, прийомних населення
сімей, дитячих будинків сімейного райдержадміністрації.
Відділ освіти
типу та дітей, які опинилися в
райдержадміністрації
складних життєвих обставинах

2016

2016

місцевий
бюджет

2)
Забезпечення
збереження
розвитку
та
ефективного
використання
мережі
дитячих
закладів
оздоровлення
та
відпочинку
3) забезпечення оздоровлення та
відпочинку дітей, які потребують
особливої соціальної уваги та
підтримки

4) Проведення акції "Літо-2016" з
організації дозвілля дітей та
підлітків у Львівській області.

Управління
соціального захисту
населення
райдержадміністрації.
Відділ освіти
райдержадміністрації
Управління
соціального захисту
населення
райдержадміністрації.
Відділ освіти
райдержадміністрації
Служба у справах
дітей
райдержадміністрації

5) Забезпечення оздоровлення та
Управління
відпочинку дітей - інвалідів, дітей соціального захисту
сиріт
та
дітей,
позбавлених
батьківського піклування, дітей з
населення
багатодітних
сімей,
дітей ' з райдержадміністрації,
особливими
потребами
в
оздоровчих закладах області та
України.
Фізичне виховання
5. Здійснення заходів, 1) Сприяння залученню дітей до Головний спеціаліст з
занять в ДЮСШ та навчання питань молоді та
спрямованих на
спорту
районної
плаванню.
соціальний захист
державної
багатодітних сімей
адміністрації;

протягом
року

місцеві
бюджети

2016

місцевий
бюджет

місцевий
бюджет

2016

місцевий
бюджет

6. Підтримка та
розвиток спорту у
сільській місцевості в
районах області

1) Будівництво у сільській місцевості Головний спеціаліст з
спортивних майданчиків, придбання питань молоді та
спортивного інвентарю та форми
спорту
районної
державної
адміністрації; органи
місцевого
самоврядування

2016

місцевий
бюджет

2)
Будівництво
спортивних Головний спеціаліст з
майданчиків зі штучним покриттям і
питань молоді та
тренажерним
обладнанням
у
спорту районної
кожному районі (місті обласного
державної
значення)
адмінісірації, органи
місцевого
самоврядування
II. Освіта
8. Створення рівних
1)
Здійснення
технічного
Відділ освіти
умов для доступу
переоснащення
районного райдержадмінісірації
кожної дитини до
психолого-медико-педагогічної •
високоякісної освіти 3 консультацій.
метою забезпечення
розвитку особистості,
суспільства і держави 2) Забезпечити розвиток мережі
позашкільних навчальних закладів
для охоплення не менше 50 % дітей
гуртковою роботою

2016

місцевий
бюджет
х

2016

місцевий
бюджет

7. Покращення
матеріально спортивної бази для
занять фізичною
культурою та
спортом

3) Проводити для
учнівської
молоді

дітей та
районні

місцевий
бюджет

-

конкурси, фестивалі, змагання, інші
масові заходи за
напрямами
позашкільної освіти, забезпечувати
участь
дітей
у
обласних,
всеукраїнських та міжнародних
заходах

11. Створення рівних
умов для доступу
кожної дитини до
послуг закладів
соціально-культурної
сфери, у тому числі
шляхом підтримки та
розвитку обдарованої
молоді та дітей,
залучення в
конкурсах,
фестивалях,
культурномистецьких заходах

III» Культурний і духовний розвиток дитини
2016
1) Забезпечити збереження та Головний спеціаліст з
питань молоді та
подальший
розвиток
дитячоспорту районної
юнацьких спортивних шкіл
державної
адміністрації
2) Створити належні умови для
розширення мережі
спортивких
секцій
Головний спеціаліст з
питань молоді та
спорту районної
державної
адміністрації
3)
Сприяти
запровадженню
різноманітних форм матеріальної
підтримки
талановитих
дітей,
вдосконаленню системи пільг щодо Відділ культури і

місцевий
бюджет

місцевий
бюджет

місцевий
бюджет

8
оплати за навчання
дітей з туризму
малозабезпечених та багатодітних райдержадміністрації
сімей, дітей-сиріт, інвалідів

місцевий
бюджет

4) Щорічне проведення циклу
заходів щодо захисту прав диггани
для всіх вікових категорій читачів Відділ культури і
(конкурси,
лекторії,
вікторини туризму
тощо).
райдержадміністрації

місцевий
бюджет

6) Оновлення до 2016 року
бібліотечного фонду дитячої та Відділ культури і
юнацької літератури і періодичних туризму
видань для дітей та підлітків у всіх райдержадміністрації,
бібліотеках, зокрема в сільській органи місцевого
місцевості.
самоврядування
IV. Захист прав дітей різних категорій
Соціальне забезпечення та підтримка сімей з дітьми
12. Подолання
бідності серед дітей
та сімей з дітьми

Управління
1) Спільне відвідування сімей, які
соціальн'ого захисту
опинилися у складних життєвих
населення
обставинах, з метою здійснення
соціального
інспектування
та райдержадміністрацій,
проведення обстеження соціально- служба у справах дітей
побутових умов для
надання райдержадміністрації,
Мостиський районний
адресної соціальної допомоги.
центр соціальних
служб
для сім'ї, дітей
2) Проведення
роз'яснювальної
та молоді
роботи серед населення, шляхом
спільного виїзду в міські та сільські
Мостиський
ради, з питань надання державних
РЦСССДМ,
соціальних допомог.
^ ^ ^ ^

2016

місцевий
бюджет

3)
Здійснення
профілактичних
заходів щодо дітей - сиріт, дітей,
позбавлених
батьківського
піклування-, 3 метою профілактики
самовільного залишення ними місць
навчання та проживання, інших
негативних явищ.

управління
соціального захисту
населення
райдержадмінісірації

Служба у справах
дітей
райдержадміністрації,
Мостиський
РЦСССДМ
Мостиський
місцевий
14. Забезпечення
2016
1) Розширення кількості послуг, що
бюджет
доступності
РЦСССДМ
надаються дітям та сім'ям Центром
соціальних послуг для соціальних служб для сім'ї, дітей та
сімей 3 дітьми
молоді
Запобігання соціальному сирітству, подолання бездоглядності та безпритульності серед дітей
МРЦСССДМ,
2016
місцевий
1) Активізація роботи з сім'ями, які
15. Удосконалення
служба у справах
бюджет
опинилися у складних життєвих
системи соціальної
дітей
роботи 3 сім'ями, що обставинах.
облдержмають дітей і
адмінісграції
опинилися у складних
життєвих обставинах 2) Районний семінар з питань
місцевий
МРЦСССДМ
листопад
бюджет
здійснення соціального супроводу
сімей, які перебувають у складних
життєвих
обставинах
в
т.ч.
учасників
антитерористичної
операції
місцевий
Служба у справах
2016
1)
Активізація
роботи
щодо
16. Запобігання
дітей
бюджет
відмові батьків від
запобігання ранньому соціальному
дітей раннього віку,
сирітству дітей, в тому числі дітей із райдержадміністрації,
зокрема дітей із
МРЦСССДМ
вродженими вадами розвитку.
вродженими вадами
розвитку
місцевий
МРЦСССДМ
2) Удосконалення послуг, що
бюджет
надаються
жінкам
в
•
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консультативному
пункті
при
пологового стаціонару Мостиської
КЦРЛ
17. Своєчасне
виявлення.
бездоглядних та
безпритульних дітей,
їх влапггування у
сімейні форми
виховання

Служба у справах
1) Забезпечення влаштування дітей з
дітей
притулків' для дітей, дитячих
будинків, шкіл-інтернатів та інших
закладів у сімейні форми виховання: райдержадміністрації,
- проведення навчання кандидатів у
МРЦСССДМ
прийомні батьки, батьки-вихователі,
опікуни/піклувальники,
проведення
підвищення
кваліфікації прийомних батьків та
батьків - вихователів у формі
"літньої школи",
проведення семінарів для міських
голів
Мостиського
району
Львівської області щодо своєчасного
виявлення
бездоглядних
та
безпритульних дітей.
Служба у справах
2) Продовження влаштування дітей
дітей
у сім'ї усиновлювачів - громадян
України.
райдержадміністрації
3) Підготовка та розміщення в
телевізійних програмах, засобах
масової інформації матеріалів з
питань дитячої безпритульності і
бездоглядності, розшуку зниклих
дітей.

2016

місцевий
бюджет

місцевий
бюджет

місцевий
бюджет
Мостиський ВП
Яворівського ВП
ГУНПУ у Львівській
області
місцевий
бюджет
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4)
Забезпечення
своєчасного
виявлення
бездоглядних
та
безпритульних дітей, встановлення
та притягнення до відповідальності
дорослих осіб, які залучають дітей
до жебракування, бродяжництва,
пияцтва та злочинної діяльності.

Мостиський ВП
Яворівського ВП
ГУНПУ у Львівській
області
служба у справах
дітей
5) Проведення Всеукраїнського райдержадміністрації
заходу "Урок" з профілактики
правопорушень і злочинів серед
учнів
загальноосвітніх
шкіл,
професійно-технічних училищ, а
також виявлення дітей, які не
розпочали заняття в навчальних
Служба у справах
закладах, та усунення причин і умов,
дітей
які сприяли цьому.
райдержадміністрації,
Мостиський ВП
області
6)
Проведення
в
Яворівського ВП
заходу ГУНПУ у Львівській
загальнодержавного
«Ялинка» з метою забезпечення
області
соціального та правового захисту
дітей,
запобігання
вчиненню
злочинів неповнолітніми особами і
стосовно
них,
профілактики
бездоглядності під час новорічних та
Служба у справах
різдвяних свят.
дітей
райдержадміністрації
Мостиський ВП
7)
Організація
проведення
Яворівського ВП
оперативно-профілактичних заходів
«Канікули»,
«Вокзал»,
«Діти ГУНПУ у Львівській
області
вулиці» з метою своєчасного
виявлення
бездоглядних
безпритульних дітей, встановлення
1

місцевий
бюджет

місцевий
бюдж^
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та притягнення до відповідальності
дорослих осіб, яісі залучають дітей
до протиправної діяльності.
Служба у справах
дітей
райдержадміністрації
Мостиський ВП
Яворівського ВП
ГУНПУ у Львівській
області

18. Забезпечення
функціонування
системи нагляду за
захистом прав дітейсиріт та дітей,
позбавлених
батьківського
піклування

Соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
1) Забезпечення функціонування та
Служба у справах
Постійно
удосконалення
Єдиної
дітей
інформаційно-аналітичної системи райдержадміністрації
"Діти".

2)
Забезпечення
підготовки
кандидатів
в
опікуни,
піклувальники, прийомні батьки та
батьки-вихователі:
навчання
кандидаті
в
в
опікуни,
піклувальники,
прийомні
батьки
та
батькивихователі;

Мостиський
РЦСССДМ

квітень
травень
вересень
грудень

місцевий
бюджет

Проведення

Проведення
підвищення
кваліфікації прийомних батьків та
батьків-вихователів у формі «літньої

серпень
Мостиський
РЦСССДМ

місцевий
бюджет
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школи».

19. Розвиток сімейних
форм виховання дітей
- сиріт та дітей,
позбавлених
батьківського
піклування

21. Забезпечення
захисту прав
вихованців закладів
для дітей-сиріт та
дітей, позбавлених
батьківського
піклування
22. Здійснення
заходів, спрямованих
на запобігання
дитячій інвалідності
та підвищення рівня
надання медичної
допомоги дітям-

3)
Забезпечення
соціального
супроводу сімей, які виховують
дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування:

Мостиський
РЦСССДМ

вересень

місцевий
бюджет

1) Проведення до Дня усиновлення
акції "Дитина чекає на Вас вршуйте її від сирітської долі".

Служба у справах
дітей
адміністрації

2016

місцевий
бюджет

2) Розміщення інформації про дітейсиріт
та
дітей,
позбавлених
батьківського
піклування,
які
Служба у справах
потребують родини, у засобах
дітей
масової
інформації
з
метою райдержадмініс ірації
активізації процесу усиновлення
таких дітей громадянами України.
1) Удосконалення роботи з дітьми та
МРЦСССДМ
молоддю, мешканцями соціального
гуртожитку щодо підготовки їх до
самостійного життя.

Захист дітей-інвалідів
1) Щорічно оновлювати перелік
Мостиська КЦРЛ
дітей,
хворих
на
хронічні
захворювання:
Первинний
(вроджений)
імунод'ефіцит,
- Муковісцидоз,

-дцп.

і

2016

місцевий
бюджет

2016

місцевий
бюджет
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інвалідам

- Хронічний вірусний гепатит,
- Фенілкетонурію,
- Хворобу Гоше,
- Гіпофізарний нанізм,
- Нанфзм різного походження,
- Пердчасний статевий розвиток,
- Гемофілію А та В або хворобу
Віллебранда,
- Цукровий діабет,
- Онкогематологічні захворювання.
2) Проводити аналіз ефективності
лікування
дітей,
хворих
на
гемофілію типу А та В або хворобу
Віллебранда,
цукровий діабет, відповідно до
затверджених критеріїв.

місцевий
бюджет
Мостиська КЦРЛ

місцевий
бюджет
Мостиська КЦРЛ

3) Продовжити роботу зі створення
кабінету охорони зору дітей для
запобігання виникненню у дітей
дошкільного та шкільного віку
порушень зору.
23. Підтримка дітей1) Забезпечення
дітей-інвалідів
Мостиська КЦРЛ,
інвалідів,
технічними засобами реабілітації
управління
забезпечення їх
відповідно до потреб.
соціального захисту
соціального
населення
супроводження з
2)
Забезпечення
дітей-інвалідів райдержадміністрації
послугами
в
метою самореалізації. реабілітаційними
реабілітаційних установах для дітейінвалідів.

2016

місцевий
бюджет

Захист дітей-біженців, дітей, які перебувають на території України без законних представників, та дітей без громадянства
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24. Створення умов
для влаштування
дітей-біженців, а
також дітей, які
перебувають на
території України без
законних
представників

25. Забезпечення
доступу дітей, які
перебувають на
території області без
законних
представників, та
дітей-біженців до
навчання та участі у
програмах розвитку
особистості

Управління
1) Влаштування дітей-біженців та
дітей, які перебувають на території державної міграційної
області без законних представників, служби у Львівській
до притулку для дітей служби у
області,
справах дітей облдержадміністрації райдержадміністрація
та надання таким дітям необхідної
допомоги.

2)
Організація
діяльності,
спрямованої на возз'єднання дітейбіженців та дітей, які перебувають
на території області без законних
представників, з їх сім'ями.
Управління
1) Створення належних умов для
Державної
виховання та розвитку дітейміграційної служби у
біженців, дітей, які перебувають на
Львівській області,
території області без законних
райдержадміністрація
представників, та дітей без
громадянства, сприяння їх
об'єднанню з сім'ями

Боротьба з використанням дитячої праці
Територіальна
1)
Проведення
разом
із
26. Розроблення та
представниками професійних спілок Державна інспекція з
запровадження
та
організацій
роботодавців
питань праці у
механізму взаємодії
перевірок стану дотримання вимог
Львівській області,
органів виконавчої
законодавства
про
працю
служба у справах
влади та місцевого
неповнолітніх
осіб
на
дітей
самоврядування,
професійних спілок та підприємствах, в установах та райдержадміністрація
організацій
організаціях усіх форм власності.

2016

місцевий
бюджет

місцевий
бюджет

2016

місцевий
бюджет

2016

місцевий
бюджет
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роботодавців, інших
громадських
організацій, до сфери
діяльності яких
належить здійснення
заходів, спрямованих
на боротьбу з
використанням
найгірших форм
дитячої праці
Захист прав дітей, які вчинили правопорушення
Управління
2016
1)
Забезпечення
соціального
28. Забезпечення
'
Державної
патронату та супроводження дітей,
соціального
пенітенціарної
які
відбувають
покарання
у
патронату дітей, які
служби України у
відбувають покарання спеціальних виховних установах та
Львівській області,
звільняються з місць позбавлення
у спеціальних
МРЦСССДМ
волі.
виховних установах
Управління
Державної
пенітенціарної
служби України у
Львівській області
або звільнені з них
2) Подання органам виконавчої
Мостиський ВП
влади щокварталу статистичних
Яворівський ВП
2016
даних про злочини та інші
правопорушення, вчинені дітьми, із ГУНПУ у Львівській
області
зазначенням їх віку, статі, місця
перебування, а також злочинів,
вчинених дорослими стосовно дітей.

місцевий
бюджет

місцевий
бюджет

V. Підвищення ролі територіальної громади у вирішенні питань захисту прав та розвитку дітей
ЗО. Запровадження
механізму підгримки

1) Запровадження заходів щодо
підтримки територіальною

Райдержадміністрація
та виконкоми міських

2016

місцевий
бюджет

-
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ініціатив членів
територіальних
громад в інтересах
дітей

громадою безпритульних,
бездоглядних дітей і дітей, які
опинилися у складних життєвих
обсіавинах.

та сільських рад

VIII. Проведення моніторингу^ оцінки стану виконання програми та очікувані результати
до 15
Служба у справах
1) Надання матеріалів до щорічної
33. Забезпечення
лютого 2017
дітей
підготовки матеріалів доповіді про становище дітей в
року
Уіфаїні.
до щорічної доповіді
райдержадмінісірації
про становище дітей в
Україні

