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KAVI, ЯНКА-БУЗЬКЛ РАЙОННА ДЕР)ItАВ НА АДМIНI С ТРАЦIЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
м" 233/Рз-оа/&l

Про уmворення Коорduнацiйноi раDu з пumань
захuсmу прав dimей mа реалiзацit рефорлlu
сuсmеJиu iнсmumуцiйноzо dоz,rяDу mа вuховання
dime й у Калl' янка-Бузькол4у р а йонi

Вiдпоrзiдгrо до tIастиLIи 3 cтaT,Ti 5 ЗакоIт1, Украiгrи <I1po охоронУ

дитиI{ства)), cT;lTTi ,1 Закогrу Украilти <Ilpo орI,аIlи iслуiкби у справах дiт'ей та

сtlецiа"liыti ус,гановI] лJIя дцi,гей>, сr,атей 6, 2З, 39 Закону УкраТни <Про rr.liсцевi

державrri алмirliстрацiТ>, враховуIоLIи постанову Кабiнету N4iHicTpiB YKpaTHpr вiд

26.06.2019 ЛЬ 596 <Про утворення КоорлигrацiЙrrоТ ради з питань реформування
систеN{и iнсти,гуцiйного догляду та виховання дiт,ей> ,га 

розпорrIдження
ЛьвiвськоТ обласноi дерхtавноi адмiнiстрашii <I1po утворення КоорлинацiйноТ

ради з питань захисту прав дiтей та реалiзацiТ реформи систеtчtи iнституuiйrrого

догляду та виховання дiтей у Львiвськiй об;rас,гi> вiд 22.01 .20l9 Л! 117l0l5-\9:

1. У,гворити Коорitиr,rацiйrrу pally з IrитаI{ь захисту прав дiтей та реалiзаuiТ

рефорп,rлr сис,геN{и iнституuiйгtоt-tl логляд\, l,а вихованI{я дiтей у Каl,t'яt-tка-

Бузькоп,rу райогri та затRерJ{ити ii склад, LIto лодасться.

2. Затвердити ГIо.поiкення Ilpo Коор:iинаrliйrrу раду з пи,I,ань захI]сl-у rrpaв

лiтей r,a реа;IiзацiТ pecDop\,Ili сисl,еlли iгlсти,гчttiйного iIоI]lяlIу та tsиховання лiт:ей

у ltал,t'яtlка-Iiузькопiу районi, t.tlo Jlо.ilас,rься.

3. Визна,ги такиN,lи, шо lзтра,гиJIи чиннiст,L: розпорr{llження Itам'янrtа-

БузькоТ районноТ дер)IiавFIоi адtшлirriстрашiТ <ГIро створення коорлиrrаitiйrrоТ раjIи

районrrоТ держа]зноi адптiллiстрашii з гlитань дiтей> вiдt 30.05.20lЗ Л9 178 та

розпорядяiенIIя Кашц'янка-БузькоТ районноТ дерIIаRI]оТ адшliIтiс'граriiТ <ГIро

вIJесепt{я зп,tiн у додаток розпорядженI{я голови райдержадл,riнiстрацiТ вiд

З0.05.201З ЛЬ 17В)) вiд 10.02.2О14 ЛЪ 69/02-0В/14.

ь за виконанням розпорядження iiокj{ас,ги IIа зестуllника гоJlоRи

.1to розrrодiлу cPl,r,rKr1iorlaJlI)}IиxоТ а;rлцiriiс,грацiТ вi,лповiдttо

fu.ь
ъ

голови А.ВАШКIВСЪКИЙ



l[одtаток
до ротIоря/I}tеI-тFтя гоJIоI]и

рalioIiгtоТ деряiа1] I 1оТ a;tb,Ti TTi страuiТ

вiд ZЯ 0!. e2/g

склАд
Координаl(iйноi ради з питань захисту прав дiтей та реалiзацii реформи

системи iнституцiйного догляду та виховання дiтей
у Кам'янка-Бузькому районi

Голова
Координацiйноi ради

Засryпник голови
КоординацiйноТ ради

Секретар
КоординацiйноI ради

Пе р тли l."t :] ас,Iv ]l I t IJ Ii 1,ол о I]I-T р ай oTl r loi',,Ic, pltaBrtoT
алл,rirliстратliТ

Нача.itьгtик с:tчrкби у справах дiтсй райоrtноТ
дер}ItавFiоi' адьтi гri сr,рац i Т

l-о.ltоtзtltлй сttетtiа:tiс,г вi;lлi:гу :] Ilи,гань ottiltll тa
tt i к: tr,BaT l tlя I IaJi iliTt,l,t lr-c иlrп,aaп,t r. дi Tbl,trt,

t t оз б а в.,l eI lи \1].] б aTl,tt i в с l>tio I,o t l i tt-, t l,B а t t t t я.
- праlзах Jliтей paliotlttoT\1cllIIoB"rIe lIIlrI с-пуж0l] \, с

.lt.l)il(aвIIoT а; llr irr icтpal t iT

LI.1lertrt Kotl р,ц 1.1lt а rt i йll оТ pall Ii :

з rIравоохороllпи\Iи

райоllгIоТ дерittавttоi

райоrтноi,пaрпtооr,,,i'

iIачалыtик управлirrня фiнансiв райоттттоj'i{сl]жаI]]IоТ адпriгliс,гlэацiТ;

]-Iа.талт,tтиlt вiддli.111, праRового :]абе:зtlе.tсIlI{я, rззаслtодil'

оргаI{аr,{и оборонtтоТ т:а лrобi"IiзаltiiirrоТ робо,ги :lIIараl]\,

адп,riнiс,грацii;

I-Iачальник управлitltтя соцiа.llьltоt,сl зax1,1c],\1 IIасеjIеI{Itя

адмirriс,граrtij;

/_{ирек"гор раriоrтrtоr,о це}r],ру сотIiа.цt,ttrтх c.lt1l71ý il,,1.1t сiпt'Т, ,ili,гсй r:a r,tсlлоiti,

l-[а.tальIтик секlору п,tо;tодi та сшор,г\, palioTllloT дlсрirtавtIоТ aдr,rirricTparlii;

I {ачальItиtt вiдtдliлу irтфрас грук,гури ,l,a жIl,гjIоI]о-ItоNlуI]аjIьIIого l,осIIо/цаl]с1,]]а

paiiorтrToT дсржаr]Hoj адtп,rirr i страui i ;



Щиректор КНП <<Itам'янка-Бузъка I{РJI>,

Начальник Кам'яlttка-Бузт,кого I]Il ГИ LГl у Львilзсьrtiй областi;

I'о-шовrtий спецiалiсг:] пита}lь захllс,гу лiтей с.ltу;lrби у cllpaвax дiтеii parioTrHoi

дер}кавl{оТ алмiнi cTpal ti j;

l iачалыlиtt. вiддiлу ь,riс,гоб1,:ty]]аIIIIя ,га архi,гектури par-roHTToi лерхtа,tвно[
адплiнiстраuiТ (за згодою);

I'о;lсlви п,ricr,KoT, ссjIиIIIL{их, сiJILських рад Itаir,t'я1-1ка-Бyзьtсоt,о району (за зr,олоrо)

Керiвник апарату
райдержадмiнiстрацiТ любов Височаlлська



ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
районноi державноi 4дмiнiстрацii

вiдд!рВfu4аNg z3Ч .а/3

ПОЛОЖЕННЯ
про Координацiйну раду з питань захисту прав дiтей, та реалiзацii реформи системи iнстиryцй"о.о

доглядУ i виховання дiтей у Кам'янка-Буr"*оrу районi

1. Координацiйна рада з питанъ захисту прав дiтей та реалiзацii
реформи системи iнстиryцiйного догJIяду та вихов€tння дiтей у Кам'янка-
Бузькому районi (надалi - Координацiйна рада) е консулътативно-дорадчим
органом 

|ри 
Кам'янка-Бузькiй районнiй державнiй адмiнiстрацii, створеним з

метою пlдвищеншI рiвня взаемодii мiсцевих органiв виконавчоi влаци,
органiВ мiсцевого самоврядування, иiдприемств, установ та органiзацiй
незалежно вiд фор' власностi у сферi захисry прав дiтей, попередження
бездоглядностi, безприryлъностi, скJIадних життевих обставин серед дiтэй,
розвиткУ рiзного тигry (виду) соцiалъних, медичних, освiтянсъких посJIуг для
дiтей та сiмей з дiтъми та реалiзацii завдань та принципiв Нацiонагlьноi
стратегii реформування системи iнституцiйного догJIяду та виховання дiтей.

2. У свОiй дiялъНостi Координацiйна рада керуеться Конституцiею та
законами Украiни, мiжнародними договор€lми, згода на обов'язковiсть яких
надана ВерховНою РадОю Украiни, постановами Верховноi Ради Украiни,
указамИ Президента Украiни, акт€liчIи Кабiнету MiHicTpiB Украiни,
розпорядженнями голови обласноi та районноi державних адмiнiстрацiй, а
т€жоЖ iншими нормативно-правовими актами, якi реryJIюютъ суспiльнi
вiдносини у сферi захисry прав дiтей i Положенням про Координацiйну радi
з питань з€lхисту црав дiтей та реалiзацii реформи системи iнстиryцiйного'
доглядУ та виховання дiтеЙ у Кам'яНка-Бузъкому районi (далi - Положення).

3. ДО СКJIаДУ КОординацiйноi ради входять уповноваженi представники:
управлiння фiнансiв районноi державноi адмiнiстрацii; вiддirry правового
забезпеченшI, взаемодii з правоохоронними органами оборонпоi та
МОбiлiзацiЙноi роботи апарату районноi державноi адмiнiстрацii; управлiння
СОЦiаЛЬного захисту населення районноi державноi адмiнiстрацiТ; районного
ЦеНТРУ СОЦiальних служб для ciM'i, дiтей та молодi районноi державноi
аДМiНiСтрацii; сектору молодi та спорту районноi державноТ адмiнiстрацii;
ВiДДiЛУ iНфраструктури та житлово-комун€tльного господарства районноi



державноI адмiнiстрацiТ; Кам'янка-Бузъкоi tРЛ; Кам'янка-Бузького вп
ГУНП у Львiвськiй областi; служби у справах дiтей районноТ державноi
адмiнiстрацii; вiддiлу мiстобудування та архiтекryри районноi державноi
адмiнiстрацii (за згодою); MicbKoi, селищних, сiлъських рад Кам'янка-
Бузького району (за згодою).

З, 1 . На засiдання Координацiйноi ради можуть бути запрошенi особи,
якi не входятъ до iT скJIаду.

4. , Персона-гtьний склад
затверджуеться розпорядженням
державноi адмiнiстрацii.

5. основними завданнями Координацiйноi ради е:

1) координацiя зусиль та забезпеченнrI конструктивноi взаемодiт мiж
мiсцевими органами виконавчоi влади, органами мiсцевого саIvIоврядувшш,
цромадсъкими органiзацiями та об'еднаншIми, пiдприемствами, установами
ycix форм власностi З метою рефорrпгураннrl системи iнстиryцiйного догJIяду
та виховання дiтей у Кам'янка-Бузькому районi i вирiшення пит€lнъ
соцiалъного захисту дiтей;

2) визначеннrI прiоритетних напрямiв полiпшеннrl стаЕовища дiтей, ik
соцr€rльного з€lхисту, запобiгання дитячiй бездоглядностi та безпритульностi,
вчиненню дiтъми правопорушень, розвитку ocBiTHix, медичних, соцiа.пъних
та реабiЛiтацiйних послуг для дiтей та сiмей з дiтъми;

3) розроблення пропозицiй до процрами заходiв з реапiзацii реформи
системи iнституцiйного догJUIду та виховання дiтей у вiдповiднiй
територiальнiй громадi, забезпеченнrI методичного супроводу та монiторинry
виконання планiв та заходiв;

4) ЗабеЗпеЧення розвитку ефективноi системи раннього виявленнrI та
пiдтримки сiмей з дiтьми, якi перебуваютъ в скJIадних життевих обставинах,
На ЗаСаДаХ МiЖвiДомчоi взаемодii, з метою попередження розлученнrI дитини
З СiМ'СЮ i влаштування iT до закJIаду iнституцiйного догJIяду та вихованнrI
дiтей;

5) вивчення проблемних питань створення та функцiонування сiмейних

фОр' вихованIuI дiтей-сирiт та дiтей, позбавлених батькiвського пiклування
та надання рекомендацiй щодо ik вирiшення;

6) узагальненнrI та поширеннrI позитивного досвiду роботи щодо
ЗдiЙснення соцiалъного захисту дiтей, попередження безприryльностi та
бездоглядностi серед них, розвитку сiмейних форм виховання дiтей-сирiт i

Координацiйноi ради та Положення
голови Кам'янка-БузъкоТ районноi



дiтей, позбавленrос батькiвського пiклування, ocBiTHix,
та реабiлiтацiйних посJý/г для дiтей та сiмей з дiтъми.

медичних, соцiальних

6. Координацiйна рада мае право:

1) одержувати в установленому порядку вiд державних
органiв мiсцевого самоврядування, пiдприемств, установ i

органiв та
органlзацlи

незалежно вiд форми власностi та ix посадових осiб iнформацiю, документи
та iHTrTi матерiали, необхiднi для виконання покJIадених на неi завдань;

2) заслуховувати керiвникiв мiсцевих органiв виконавчот влади та
органiВ мiсцевого самоврядуваннjI, пiдприемств, установ та органiзацiй
незалежно вiд фор' власностi з питанъ правового та соцiагlъного з€lхисту,
yIvIoB утримання, навчаншI, виховання i працi дiтей,
правопорушень серед них тощо;

профiлактики

3) давати мiсцевим органам виконавчоi влади та органам мiсцевого
самоврядуванIlя, пiдприемствам, установам i органiзацiям неза"лежно вiд
формИ власносТi та ix посадовим особ4пл обов'язковi до виконання дорr{еншI
та рекомендацii щодо усунення причин i
законних iHTepeciB дiтей;

4) доручати керiвникам мiсцевих
мiсцевого самоврядування здiйснювати

умов, якi сприяли порушенню прав i

органiв виконавчоi влади та органiв
необхiднi заходи реаryвання щодо

перевiрки фактiв можливого порушення прав дiтей;

5) утворювати, в разi потреби, для виконанIш покладених на неi завдань
консультацiйнi, експертнi та робочi групи;

6) розгляджи iншi питання, що належать до iT компетенцii.

7. Основною органiзацiйною формою роботи Координацiйноi ради е

Засiдання Координацiйноi ради е правомочним, якщо
присутнi не менш як половина членiв iT iага-гlьного скJIаду.

8. Рiшення вважаються схв€tпеними, якщо за них проголосувало бiльш
як половина присутнiх на засiданнi членiв КоординацiйноТ рали. У разi

рlвного розподlлу голосlв вирlшЕtльним е голос головуючого на засlданн1.

g. Рiшення Координацiйноi ради е обов'язковими для розгляду та
ъ.

вiдповiдного pearyBaнHrl мlсцевими органами виконавчо1 влади та органаМИ

мiсцевого самоврядування, пiдприемствами, установами та органiЗаЦiЯМИ

нез€tлежно вiд фор, власностi, ix посадовими особами i громадянами.

на ньому

10. Координацiйна рада iнформуе ryомадськiсть про свою дiяльнiсть.



1 1. Координацiйна рада
свою дiялънiсть.

систематично iнформуе |ромадсъкiсть про

12. Головою Координацiйноi
державноi адмiнiстрацii.

ради е перший заступник голови районноi

|2.1. Голова Координацiйноi ради здiйснюе
дЪльнiстю Координацiйноi ради, визначае порядок
головуе на засiданЕях Координацiйноi ради.

l2"2. ЗастуtIником голови Координацiйноi ради е
справЕж дiтей районноi державноi адмiнiстрацii.

12-з. У разi вiдсутностi голови Координацiйнот ради його обов'язки
виконуе заступник або секретар Координацiйноi ради.

12.4. Секретар Координацiйноi ради здiйснюе
денного i вiдповiдних матерiа-шiв, а також забезпечуе
засiданъ Координацiйноi ради.

1З. Голова Координацiйноi ради та iT члени працюютъ на цромадських
засадах.

14, ОРГаНiЗаЦiЙНе ЗабезпеченнrI дiялъностi Координацiйноi радиздiйснюеться сJý/жбою у справах дiтей облдержадмiнiстрацiт.

заг€Llrьне керiвництво
iT роботи, сruIикае i

нач€Lпъник служби у

пiдготовку порядку
ведення протоколiв

любов Височанська

Керiвник апарату
райдержадмiнiстрацii


