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розп ОРЯДЖЕННЯ
м. Каrrл'янка-Бузька xn 4/3 lO1,31/&O

акmuвiзацiю diй лцоDо

забезпечення прав dimей в умовах
каранmuннuх захоdiв у Кам'янка-
Бузькому районi

ВiдповiДно дО cTaTTi 5 ЗаконУ УкраiЪи кПро охорону дитинства>, Закону

украiъи <про мiсцевi державнi адмiнiстрацiь, врulховуючи постанову

КабiнетУ MiHicTpiB Украiни вiд 16.03.2020 J,,lЪ 2|5 <Про запобiгання

поширенню на територii Украiъи гостроi респiраторноi хвороби covlD_19,

спричиненоi KopoHaBipycoM SдRS-СоУ -2>>, лист Уповноваженого Президента

Украiни з прав дитини вiд 20.0З.2020 J\Ъ |5lз-071557, лист MiHicTepcTBa

соцiальНоi полiтИки Украiни вiд 26.0З .2020 Jф 4245i0l2,20lз7, розпорядження

керiвника робiт з лiквiдацii наслiдкiв надзвичайноi сиryаuii Львiвсъкоi

обласноi державноi адмiнiстрацii вiд 02.04.2020 Jф 5 <Про забезпечення прав

дiтеЙ в умовах IIроведенн'I карантинних заходiв у Львiвськiй областi>>, з

МеТоЮактивiзацiiдiй'ПоВ'яЗанихiззабезпечеНн,IМпраВдiтейВУМоВ€lх
карантиНних захОдiв У Кам'янка-Бузъкому районi та органiзацii монiторинry

ситуацrt в сlм'ях, якi перебувають у складних життевих оботавинах, надання
' l -_r.

соцiальНоi пiдтрИмки та попередЖеннЯ загрози життю i здоров'ю дiтей:

_ 1. Утворити мобiльну групу для здiйсненнrl монiторинry дотриманн,I прав

дiтей в yцoB€lx карантиIIу та виявлеНня сiмей з дiтьми, Що належать до

вразливих груп населення, або перебувають у складних життевих обставинах

(далi - Мобiльна група), згiдно з додатком, \,

i 
2. ЗатвеР дитипопО*."нrI про мобiльну групу для здiйснення монiторинry

' ав дiтей в умовах карантину та виrIвленнrI сiмей з дiтьми, що
дотримання прi

Iидежать до вразливих груп населенIш, або перебувають у скJIадних

йиттевих обставинах (далi - Положення), що додабться,

,, 3. МобiльнiЙ групi забезпечити здiйснення постiйного монiторинry

дотриманшI прав Bcix дiтей, якi повернулися iз закладiв iнституцiйного

trгляду та виховання пiсля зацровадженIUI карантину, вивчення ситуацiТ в



сiм'ях з дiтъми, якi гrеребувають у скJIадних життевих обставинаХ, НаДаННrI

пiдтримки та попереджеЕня загрози життю i здоров'ю дiтей

покJIасти на заступника голови

до розподiлry функцiональних

Христина ЗАМУЛА
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,Щодаток 
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до розпорядженнrI
голови Кам'янка-Бузьк.оi районноi
державно1 адмlнlстрац11
вiд д | rбс F/d.L kryt:р Ny //3 / 01 -3 ll ю

.,!

1; i СКЛАД :::

* мобiльноi групи для здiйснеЁня монiторинry дотримання прав дiтей в
.i' умовах карантину та виявлення сiмей з дiтьми, що належать до

вразливих груп населення, або перебувають у складних житт€вих
*:. обставинах
',';1.1ерший заступник голови Кам'янка-Бузькоi
адмiнiстрацii, голова мобiльноi групи;

представник служб, у справах дiтей Кам'янка-Бузькоi районноi державноТа)
ЦмiнiстрацiТ, заступник голови - координатор мобiльноТ групи;

:,|-
$редставники об'еднаних територiальних |ромад, виконавчих органiв
оiльських, селищних рад Кам'янка-Бузького району (за згодою);

представник Кам'янка-Бузького районного центру соцiальних служб для
biM'T, дiтей та молодi;

представник сектору освlти
адмiнiстрацii;

Кам'янка-БузькоТ районноi державноi

iIредставник Кам'янка-Бузького вiддiлу ГУ НП УкраiЪи у Лъвiвськiй
},

областi (за згодою);
_-l
предстhвник управлiнrrя соцiального захисту населення Кам'янка-Бузькоi

раионно1 державно1 адмlнrстрац11;
,;

медичний працiвник закJIаду охорони здоров'я (за зголою).

*
Керiвник апарату

раионно1 державноi

райдержадмiнiстрацii Любов ВиСоЧАнськА

a *ii
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ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням
голови Кам' янка-Бузъкоi районноi

положення
про мобiльну групу для здiЙснення монiторинry дотримання прав дiтеЙ в

упФвах карантиIry та виявлення сiмей з дiтьми, що належать до вразливих
, груп населення, або перебувають у складних житт€вих обставинах

i. Ще ПоложеннjI визначас ocHoBHi засади дiяльностi та органiзацii роботи
мобiльноi групи для здiйснення монiторинry дотримання прав дiтей в умовах
карантину та виявлення сiмей з дiтьми, що нuLпежать до вр€}зливих груп
населення, або перебувають у скJIадних життевих обставинах (да-шi - Мобiльна
груца).

2,

пл.rЪ- забезпечення необхiдноi допомоги,
на всiй територii Украiни у зв'язку з
захворювання COVID- 1 9.

державноТ адмiнiотрацiТ
вiд о| l кь-сrпrц l.c,MlJ{y / /3 1е/1 //ал

в умовах кареIIтину, встановленого
епiдемiсю гострого респiраторного

У цьому Положеннi термiни вживаються в значеннi, наведеному в
законах Украiни <Про охороЕу дитинства>, <Про оргЕlни i служби у справ€ж

дiтей та спецiальнi установи для дiтей>, кПро соцiалънi посл}.ги), Порядку
взаемодii органiв державноI влади, органiв мiсцевого самоврядування, закладiв
та fcTaHoB пiд час забезrrечення соцiа-гtьного захисту дiтей, якi перебувають у
складних життевих обставинах, у тому числi таких, що можутъ загрожувати ix
життю та здоров'ю, затвердженому постановою Кабiнеry MiHicTpiB УкраiЪи вiД
3 fiвтня 2018 р. N9 В00, Порядку взаемодii суб'сктiв ооцiального супроводу
сiмей (осiб), якi перебувають у скJIадних життсвих обставинах, затверджеНомУ
постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 21 листопада 201З року Ns 895,

ПоФдшу виявленшI сiмей (осiб), лсi перебувають у скJIадних жиТтеВИХ
:оЬсзавин?х, надання tM соц1€lпьних послуг та здlйснення соцltlJIьного супроВоДУ

таких сiйей (осiб), затвердженому постановою Кабiнеry MiHicTpiB Украiни вiд
21 листопада2013 року Jt 896.

. а Метою дiяльноотi Мобiльноi групи с оперативне виявлення сiмеЙ iЗ

дlтьми, що н€tпежать до вр€вливих груп населенн я, або перебуваютЬ У СКJIаДНИХ '

жиЙевих обставинах, визначення наг€Lльних потреб таких сiмей З МеТОЮ З

4 Щiяльнiсть Мобiльноi групи фунтуеться на засадах:

спецiалъностей в найкращих iHTepecax дитини;

&
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*r прiоритету iнTepeciB дитиЕи, врахування iT ryмки пiд час вирiшеннЯ ПИТаНЬ,

що стосуютъся Ti життя;
-конфiденцiйностi iнформацii та збереження персональних даних ДИТИНИ Та

ciMT;
_-.нвJiежноi уваги до потреб кожноI ciM'i та дитини;
-IIоВ€lГИ та неупередженого ставлення до членiв сiм'i, забезпечення

прlоритетност1 1х прав 1зztконних 1нтересlв;
] ефекгивноi взаемодii праrriвникiв, лсi входять до скJIаду мобiльнот групи,

мiж собою, з |ромадськими об'еднаннями, благодiйними оргzшiзацiями та BciMa

зацiiсавленими особами;
- недопущення дискримiнацii за будь-якою озн€lкою (cTaTi, раси, мови,

релiгiйнИх, полiтИчниХ або iншИх перекОнiшь, нацiонального або соцiалъного
I_ ё.
походження' Еапежностi до нацiоналtьноt меншини, майнового стану,

громадяЕства, BiKy, cTElHy здоров'я, iнва.шiдностi, сiмейного стану, статусу

бiженця, внутрiшнъо перемiщеноI особи чи iншоi визначеноI законодавством
категорir мiгрантiв тощо).

5. Мобiльна група у своiй дiяльностi керуеться Конституцiсю та законами

УкраiЪи, постаноВами Верховноi Ради Украiни, актами Президента УкраiЪи та

Кабiнеry MiHicTpiB УкраТни, мiжнародними договорами, згода на обов'язковiсть

яких надана Верховною Радою Украiни, рiшеннями центрtшьних i мiоцевкх

орг€tнlв виконавчо1 влади, органiв мiсцевого самоврядування, цим Положенням,

рекомендащiями щодо здiйснення вiзиry Мобiльноi групи до ciM'T з метою

виярленНrt сiмей, що н€tлежатъ до врttзJIивих груп населенII;I, або перебувають у
складних життевих обставинах та монiторинry дотримання прав дiтей, в yМoBtlx

карйтину та Правилами безпеки мобiлънот групи для запобiгання виникненню

та пошиРеннЮ KopoHaBipycHoi хвороби CovID-19, Що дод€tються.

6 Основними завданнrIми Мобiльноi групи с:

-_ Виявлення сiмей iз дiтъми, якi що напежать до врtLзливих груп населення

або irереб*увають у скJIадних життевlгх обставинах;
'. визt'ачення нагаJIьних uотреб т€ких сiмей;

ч сприrIння в отриманнi сiм'ями медичних та соцiа-гtьних посJryг, допомоги

ц.*ooo.u,u rr.дu"J.а, оформленнi докуr,rgнтiв дJIя призначення пiлъг, субсилiф

соцiаrrьних виIшат тощо;
- виявлення та забезпечення заходiв реаryвання на факти домашнъого

насильстватанасильствазаознакою cTaTi; t,

,y забезпечення, в разi необхiдностi, заходiв реаryвання на повiдоIчlлення про

дитйну, яка пострu*д-u вiд жорстокого поводження або >kиттю чи здоров'ю

якоi загрожуе небезпека.

v. 'дпi планування дiяltьностi Мобiлъноi групи здiйснюсться збiр

iнфьрмачii про ciMii з дiтъми, що перебувають у скJIадних життевих обставинах,

та^irtають ризик незадоволення потреб дитиЕи в умовах карантину, яку можна

*

*
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ОТриМати, у тому числi шляхом спiлкування засобами телефонного зв'язку, вiд
ЧЛеНiв ciM'i, соцiальних працiвникiв, представникiв органiв мiсцевого
СаМоВрядування та служб у справах дiтей, лрацiвникiв закладiв освiти (далi -
iнформацiя про ciM'i з дiтьми).

S Мобiлъна група здiйснюс свою дiягlънiсть шIляхом виiЪду до мiсця
проживання (перебування) сiмей з дiтьми (у тому числi сiмей, у яких дiти
проЖивали в iHTepнaTax зашrадiв освiти та повернулися додоIчrу у зв'язку з
тиЙасовою забороною на вiдвiдування закладiв освiти), якi:

}- перебув€tIоть на облiку сiмей, якi перебуваютъ у скJIадних життсвЕх
обставинах, об'сднаних територiальних цромадах, рйонного центру соцiальних
служб для сiм'i, дiтей та молодi, та за нuIвною iнформацiею про сiм'i з дiтьми,
Де е дiти якi повернулись з закладiв iнстиryцiйного догляду та виховання та

t
MatdTb ризик незадоволення потреб дитини;

a.'за наявною iнформацiсю про ciM'i, якi перебувають в складних житт€вих
обсцавинах (далi - виТзд мобiльноТ групи).

ВиiЪд Мобiльноi грул" може здiйснюв атиQя також у разi отримання
повiдомлення про дитину, яка постражfiала вiд жорстокого поводження або-:.життю чи здоров'ю якоТ загрожуе небезпека, дIя проведення оцiнки рiвня
безпеки дитини та вжиття невiдкладних заходiв до забезпечення iT безпеки
вiдцовiдно до Порялку цроваджеЕшI орг€tнашм опiки та пiкгryв€}ння дiяltьностi,
пов_'язаноI iз захистом прав дитини, затвердженого пост€lновою Кабiнеry
MiHicTpiB УкраiЪи вiд24 вересня 2008 р. Nч 866.

9. ВиiЪд Мобiльноi .рули здiйснюсться вiдповiдно до погоджених iз
сiм}ею дати та часу вiзиry за попередньо скJIаденим графiком або позапланово
(екстрено), у разi отримання повiдомлення про дитину, яка постраждала вiд
жорстокого поводження або життю чи здоров'ю якоi загрожус небезпека.

Графiк виiЪдiв Мобiльноi групи скJIадають нач€Lльник служби у справах дiтеЙ
ра*}фжадмiнiстрацii спiльно з д4ректором районного центру соцiатtьних слryжб

для: ciMri, дiтей та молодi iз заIýryIеннrIм iнших фахiвцiв вiдповiдно До
визЕачених згiдно з iнформацiею про ciM'T, прiоритетiв першочерговОСТi
вiдiiдання сiмей з дiтьмЙ iu ,.р"rорiальноТ наблЙженостi мiсць проживаннЯ
(перебування) сiмей.

10. Робота мобiльноТ групи коордиIryеться представником слryжби У СпРаВаХ
*'

дiтей Кам'янка-БузькоТ районноi державноi адмiнiстрацii;кгlад Мобiлъноi гРУпИ

сiлt'Т, дiтеr"т та молодi;

*.
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; 
п.редставниК секторУ освiти Кам'янка-Бузькоi районноi державноi

адмшlстрацl1;
-представник Кам'янка-Бузького вiддiлУ гУ нп Украiни у Львiвськiй

областi;
-представник управлiння соцiалъного захисту населення Кам'янка-Бузъкоi

paft нноi державноi адмiнiстрацii;
; медичний працiвник закJIаду охорони здоров'я.
склад Мобiльноi групи визначаеться розпорядженням голови Кам'янка-гьузькоr раионно1 державноt адмiнiстрацiТ.

,{Ipo виiЪд МобiльноТ групи повiдомля€ться голова об'сднаноi територiальноТ
громади, селищний, сiлъський голова" староста або уповноважений представник
оргаЕУ мiсцевоГо с€lI\4овРядув€лннЯ, якi можутъ взяти участь у вiзитi до ciM'T та
обоI'язково повiдомляються про результати вiзиry ,u 

".об"iднiсть 
наданшI

можJIивоi допомоги.!r-
IIрацiвники, якi входять до скJIаду МобiлъноТ .руrrи, викон)aють cBoi

ФХЦКЧiОНаЛЬнi обов'язки вiдповiдно до цього Положення та посадовоiiнструкцii
за основним мiсцем роботи

J 1. ОРГаНiЗацiйне забезпечення дiяльностi МобiльноI групи здiйснюеться
головою Кам'янка-БузькоТ районноi державноi адмiнiстрацii.
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