
     

     

  

ГОЛОВАНІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА 

 

 

ТРИДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ 

ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 

       

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 19 вересня 2014 року         № 437 

смт. Голованівськ 

 

Про хід виконання районної програми 

по реалізації в районі «Національного 

плану дій щодо реалізації Конвенції ООН  

про права дитини» на період до 2016 року» 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника служби у справах 

дітей Голованівської райдержадміністрації Сороки А.В. щодо стану 

виконання районної програми по реалізації в районі «Національного плану 

дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 

року», з метою захисту прав та законних інтересів дітей  та на підставі пункту 

16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», 

 

районна рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Інформацію начальника служби у справах дітей 

райдержадміністрації Сороки А.В. щодо стану виконання районної програми 

по реалізації в районі «Національного плану дій щодо реалізації Конвенції 

ООН про права дитини» на період до 2016 року» взяти до відома.  

 

2. Рекомендувати службі у справах дітей, відділам освіти, культури, 

туризму та культурної спадщини райдержадміністрації, РЦСССДМ, 

кримінальній міліції у справах дітей РВ УМВС України в Кіровоградській 

області,  виконкомам сільських та селищних рад: 

 

 



- посилити роботу з профілактики правопорушень серед 

неповнолітніх та попередження дитячої злочинності; 

- започаткувати практику проведення виїзних нарад при виконкомах 

сільських, селищних рад по попередженню дитячої злочинності, 

профілактики правопорушень серед неповнолітніх; 

- удосконалити форми та методи виховної та просвітницької роботи 

серед учнів загальноосвітніх шкіл, ПТУ №38 щодо запобігання та 

профілактики негативних проявів у поведінці дітей, захисту їх прав; 

- ефективно проводити рейди «Діти вулиці», «Сім’я і діти», перевірки 

по місцях масового збору молоді по виявленню фактів продажу алкогольних 

та тютюнових виробів неповнолітнім, додержання законодавства щодо 

часового обмеження перебування в розважальних закладах та закладах 

громадського харчування неповнолітніх до 16 років без супроводу батьків, 

або осіб, що їх замінюють, правопорядку серед неповнолітніх;  

- продовжити роботу щодо влаштування дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування до сімейних форм виховання;  

- вживати заходів щодо попередження вчинення насильства в сім’ї, в 

навчальних закладах району стосовно дітей.  

 

 3. Рекомендувати Голованівському РВ УМВС України в 

Кіровоградській області вжити заходів щодо укомплектування вакантної 

посади працівника кримінальної міліції у справах дітей Голованівського РВ 

УМВС України в Кіровоградській області, активізації та посилення роботи 

дільничних інспекторів міліції з профілактики правопорушень та запобігання 

дитячої злочинності шляхом збільшення кількості зустрічей, бесід з учнями 

навчальних закладів та їх батьками. 

 

4. Рекомендувати виконкомам сільських та селищних рад вжити 

заходів щодо забезпечення соціальним житлом дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа, які перебувають на 

квартирних обліках. 

 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію районної ради з питань охорони здоров’я, материнства, дитинства, 

соціального захисту та соціального забезпечення населення. 

 

 

 

Голова районної ради        О.Чушкін 
 

 

 


