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КАМ,ЯНКА-БУЗЬКА РАЙОННА ШРЖАВНА АД4IНIСТРАLЦЯ

РОЗПОР ЯДЖЕННЯ
/.j. о/ },DLo м. Кал.r'янка-Бузька Ns l"l/c/-c//so

Про сmворення Koшicff з пumань
зажасmу прав dumанu Кшлt'янка-п
Буз ь ко i р а йонноi depшcaB Hoi

,, аdмiнiсmрацii

, Вiдповiдно до Закону УкраiЪИ оПро мiоцевi державнi адмiнiстрацiЬ>,
: ПОСТОНОВИ Кабiнеry MiHicTpiB Украihи вiд 24.09.2008 J\Ъ866 кПЙтання
ДlЯЛЪНОСТ1 ОРганiв опiки та пiкгryвання, пов'язаноi iз захистом прав дитини):

"РаИОННОt державноt 4дмtнtстрацit та затвердити склад KoMicii згiдно з
додатком.

Z. Затвердити Положення про комiсiю з питань захисту прав дитини
, Кам'янка-БузъкоТ районноI державноI qдмiнiстрацiь що додаетъся.,' З. ВважаТи таким, що втратило чиннiсть, розпорядження голови
, Кам'янка-Бузькоi районноТ державноi адмiнiстрацii 

"iд 
Оq.ОS.2010 J\Ъ398 <Про

. створеннJI комlс11 з питЕtнь захисту прав дитини).
:,, ,':':,: 4. Контроль за виконанням розпорядження покJIасти на заступника

голОвlа ц_ державноТ адмiнiстрацiТ вiдповiдно до розподiлу
'язкiв.
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,Щодаток до розпорядження
голови Кам'янка-БузъкоI
районноi державноi адмiнiстрацii
вiд /3 , О/. МЮ Ng_а/Ц!:J{/ао

: Склад KoMicii з питань захисту прав дитини Кам'янка-Бузькоi РаЙОННОi

'.,, державноi адмiнiстрачii

.]

Голова KoMicii: голова районноi державноi адмiнiстрацii.
Заступник головп KoMicii: керiвник апарату районноi державноt аДмiНtСТРаЦlt.

Секретар KoMicii: начальник слrужби у справах дiтей райОнНОi ДеРЖаВНОТ,].
адмlнlстрац11.

Члени KoMicii:
?.

Завiдувач сектору з питань правовоi роботи, запобiгання та виrIвленнЯ КОРУПЦii

апарату районноi державноi адмiнiстрацii;
Начальник управлiння фiнансiв районноТ державноТ адмiнiстрацii;
Завtдувач сектору освlти районно1 державно1 адмшrстрац1l;

.. .!

начальriик управлiння соцiального захисту населеннrI районноt державно1

аЁХЁ:УU'jl*rоо, житлово-комуналъного господарства, iнфрастрУкТУРИ,

ейергетики та захисту довкiлля районноi державноi адмiнiстрацii;

.Щиректор районного центру соцiальних служб для ciM"i, дiтей та молодi;
лзавiдувач сектору культури, молодi та спорту районноr державно1
адмlнlстрац11;
ЗЬступник нач€}пьника сrryжби у справ€ж дiтей районноТ державноi
адмlнlстрац11;
ПровiдниЙ спецiаrriст-юрист служби у справах дiтей районноi державноi
адмlнlстрац11;
Заiфпник нач€UIьника Кам'янка-Бузького ВП гунIтУ у Львiвськiй областi (за

згодоrq);

.Щиректор
,Щиректор

Керiвник апарату Дюбов ВИСОЧАНСЬКА

КНП <<Кам'янка-Бузька IРЛ) (за згодою);
Кам'янка-БузькоI РФ ЛОЦЗ (за згодою).



ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням голови

районноi державноТ адмiнiстрацiТ
вiд<< l3 >> оу 2020

року Ng /"|1о/-J//"{"О

ПОЛОЖЕНIIЯ]

про комiсiю з питанЬ захисту прав дитини Кам'янка-Бузькоi районноi
державноi адмiнiстрацii

' 1. Комiсiя з питЕlнь захисту прав дитини (далi - Комiсiя) е органом, що

утворюеться головою районноТ державноi адмiнiстрацii.
' 

"воiй 
лiяльностi кеDуеться Кон< нами УкраiЪи, а2. Комiсiя у своiй дiяльностi керуеться Констиryцiею i зако

такоЖ указамИ Президента УщраiЪи та постановами ВерховноТ Ради Украiни,

прийняЬИми вiдпЬвiднО до Конституlдii i законiв УкраiЪи, акт€lми Кабiнету

MiHicTpiB Украiни та цим Положенням.

3. основним завданням KoMicii е сприlIння забезпеченнЮ реалiзацtt праВ

дитини на життя, охорону здоров'я, ocBiry, соцiаlrьний зzlхист, сrмейне

виховання та всебiчний розвиток.
a

4. Комiсiя вiдповiдно до гIокJIадених на Hei завданъ:

1) затверджуе персональний склад мiждисциплiнарноi команди 1з числа

працiвникiв- органiв державноi влади та органiв мiсцевого самоврядуванн,I,

.Б*р.ru служби у справах дiтей, структурних пiдроздiлiв районних, виконавчих

оргЪнiв мiсъких, районних у MicTax (у р*зi утворення) рад, сiльських, селищних

раД об'еднаНr* Ъaр"rорiальнИх громаД з питань освiти, охорони здоров'я,

boiiiarr""o.o .u"".ry 
^ 

"u."п."й, уповноважених пiдроздiлiв органiв

нацiовльнот полiцii lорганiв ювенальнот превенцii), закладiв освiти, охорони

.доро";r, соцiальНого захисту населення (далi - уповноваженi суб'скти);

,, 2) розглядае питання щодо:

поданнrt сrryжбою у справах дiтей
народженшI дитини, батьки якоi невiдомi;

заяви та документiв для реестрац11

\"

напання лозвол] та пiшryвання бабi, дiду, iншим
..' доцiльностi наданшt дозволу органом опlки

родичаМ дитинИ забратИ ii з пологового булинку або iншого закJIаду охорони

iдоров'я, якщо цъого не зробили батьки дитини;

i 
доцiльностi пiдготовки та подання до суду позсЬу чи висновку оРгаНу опiкИ

та iiф"r"ня. ,,ро позбавлення, поновлення батькiвсъких прав, вiдiбрання

дитини у oaTbKrB без позбавJIення батькiвсъких прав;

вирiшення .rropi" мiж батъками щодо визначення або змiни прiзвища та

iMeHi дитини;



ВИРiШеннrl спорiв мiж батьками щодо визначення мiсця проживання
дIIтини;

]j вирiшення спорiв щодо )"lacTi
визначеннrI способiв такоi уlастi;

одного з батькiв у вихованнi дитини та

' Пiдтвердження мiсця проживання дитини для ii тимчасового виiЪду за межi
Украiни;

..,. Доцiльностi побачення з дитиною MaTepi, батъка, якi позбавленi
батькiвських прав;
-,]: Визначення форми влашцiвання дитини-сироти та дитини, позбавленоi

оатькlвського пIKJIyBaHIUI;

_ доцlльност1 встановленнlI, припинення опlки, пlкJIуванЕя;

,, стану утриманIuI i виховання дiтей у сiм'ях опiкунiв, пiшryвальникiв,
ПРиЙомних сiм'ях, дитячих будинках сiмейного типу та виконання покJIадених
на них ооов'язкlв;

,:.

стану збереження майна, право власностi на яке або право користування
":lяким маютъ дiти-сироти та дiти, позбав}rенi батькiвського пiкгryвання;
.:.v-, розгляду звернень дiтей щодо нен€l.пежного виконання батьками, опiкунами,

пiкlryвальниками обов'язкiв з вихованЕя або щодо зловживаннrI ними своiми
правами; а

доцiльностi продовження строку перебування дитини-сироти або дитини)
позбавленоi батькiвського пiклqrвання, у закладi охорони здоров'я, освiти,
iншому закладi або ycTaHoBi, в яких проживають дiти-сироти та дiти, позбавленi
батъкiвського пiшryвання;

. надання статусу дитини, яка постр€Dкдала внаслlдок военних дlи та
збройних конфлiктiв;

.заФзпзченнr{ реа;liзацiТ прав дитини на життя, охорону здоров'я, ocBiTy,
соцiа-пъний захист, сiмейне виховання та всебiчний розвиток;

З) розглядае пiдготовленi суб'ектамц соцiальноi роботи iз сiм'ями, дiтьми та
мрлоддю матерiали про стан ciM'i, яка перебувас у складних життевих
обставинzх, у тому числi ciM'i, в якiй icHye ризик вiдiбрання дитини чи диТинУ
вже вiдiбрано у батькiв без позбавлення ik батькiвсьТсих прав, ciM'i, дитина З

(завершення або продовження у разi потреби строку соцiа_гrьного супроВОДУ);

направленнrI (в разi потреби) батькiв, якi неналежно виконують батЬкiвськi
обов'язки, для проходження iндивiдуальних корекцiйних програм до



дитини до заг€LльноосвiтньоТ школи-iнтернату I-III ступеня
визначенням строку if перебування в школi-iнтернатi.

за заявою батькiв iз

з€lпучатИ до розв'ЯзанIUI акту€tлъних проблем дiтей благодiйнi органiзацii,

цромадсъкi об'еднання, суб'сктiв пiдприемницькоi дiяльностi (За ЗГОДОЮ).

6. Комiсiю очолюе голова районноi державноi адмiнiстрацiТ

районноi державноТ адмiнiстрацii.

,: 7.До скJIаду KoMicii на |ромадських засад€ж входять керlвники структурних

пiдроздiлiв районноi державноi адмiнiстрацii, ? питань ocB.iTb охорони

здоров'я, 
"оцi*"ного 

.u"".ry населенЕrI, служби у справах дiтей районноТ

дерiавноi адмiнiстрацii, центрiв соцi€tльних служб для ciM'T, дiтей та молодi,

.u.rу.r""ки керiвнидiв op.u"i" Нацiональноi полiцii (органiв ювенальноI
...\

превенцllr.



8. Основною органiзацiйною формою дiяльностi KoMicii е засiдання, якi
проводяться в разi потреби, a.lre не рiдше нiж один р€в на мiсяцъ.

третини загальноi кiлькостi ii членiв.

До участi в засiданнях KoMicii обов'язково запрошуIоться повнолiтнi ОСОбИ,

стосовно яких приймаеться рiшення або скJIадаеться висновок органУ ОПiКИ Та

пiкrryвалня. Цi особи повиннi бути належним чином повiдомленi ПРО ЧаС Та

мrсце проведення засlдання.

У разi неявки таких осiб, на засiданIuI та неповiдомлення ПРО ПОВаЖНi

причини вiдсутностi рiшення або висновок можуть бути прийнятi беЗ iХ yracTi
на наступному засiданнi KoMicii, про час та мiсце проведення якого TaKi ОСОбИ

повиннi бути попередженнi письмово.
:,.. , На засiдання можуть запрошуватися представники пlдприемсТВ, УСТаНОВ,

органiзацiй, а також громадяни Украiни, iноземцi та особи без громаДЯНСТВа,

якi перебувають на териголовиторii УкраiЪи на з€}конних пiдстаВаХ, ЩО беРУТЬ
, ! -Е--- - -__---_-_л_--л,-,безпосередню ylacTb у розв'язаннi проблем конкретноi дитини, з правом

дорадчого голосу, дитина, якщо вона досягла такого вlку та рlвня Розвитку, Що

може висловити свою думку.

9. Комiсiя вiдповiдно до компетенцii приймае рiшення, органiзовуе iX
виконанЕя, подае рекомендацii оргаЕу опiки та tцклування ДJIЯ ПРИИНЯТТЯ

вiдповiдного рiшення або пiдготовки висновку дJu{ поданнrI ЙоГО ДО СУДУ.

10. Рiшення або рекомендацii KoMicii приймаютъся шJUIхом вlдкритого
голосування проСтоо бiп"-iстю голосiв членiв KoMicii, присутнiх на засiданнi.

У разi рiвного розподiлу голосiв вирiшальним е голос голови KoMicii.
'' 11. OlqpeMa Думка члена KoMicii, який голосував проти прийняття рiшення

абg_рекомендацiй, викJIадаеться у письмовiй формi та додаеться до нього ("rnx).

i2+, Голова, його заступник i члени KoMicii беруть )пIастъ у iT роботi на

громадських засадах.


