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П Р О П О З И Ц І Ї 

служби у справах дітей районної державної адміністрації 

до перспективного плану  (основних напрямів) діяльності 

Богодухівської районної державної адміністрації  

на 2015 рік 

 

 

№ 

пп 

Зміст роботи Термін 

виконання 

Відповідальні за виконання 

 

1 2 3 4 

І. Засідання колегії  районної державної адміністрації 
 

1 Про захист прав дитини як складової частини 

міжнародного    законодавства з прав людини 

 

Травень  Служба у справах дітей районної 

державної адміністрації  

2 Про запобігання жорстокого поводження з дітьми Грудень  Служба у справах дітей районної 

державної адміністрації 



 2 

1 2 3 4 

2. Соціальний  захист населення 

1 Організація та проведення заходів в межах 

Всеукраїнського рейду «Урок» 

 

ІІІ квартал  Служба у справах дітей районної 

державної адміністрації  

2 Здійснення контролю за станом призначення та виплатою 

коштів державної цільової субвенції на утримання у 

сімейних формах виховання дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування 

 

Протягом 

року  

Служба у справах дітей районної 

державної адміністрації  

3 Організація та здійснення контролю законодавства про 

працю на підприємствах усіх форм власності, де 

працюють діти 

 

Щоквартально 

Служба у справах дітей районної 

державної адміністрації  

4 Здійснення контролю за станом профілактичної роботи з 

питань подолання дитячої бездоглядності та 

безпритульності, правопорушень та злочинності 

  

Протягом 

року  

Служба у справах дітей районної 

державної адміністрації  

5 Здійснення контролю за: 

- своєчасним обстеженням умов проживання та виховання 

дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах; 

- своєчасним обстеженням умов проживання та виховання 

дітей у прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного 

типу, сім’ях опікунів, піклувальників, які опинилися в 

складних життєвих обставинах; 

- закріпленням за дітьми житла та майна 

Протягом 

року  

Служба у справах дітей районної 

державної адміністрації  

6 Забезпечення виконання у районі заходів з виконання 

Загальнодержавної програми «Національний план дій 

щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на 

період до 2016 року  

Протягом 

року  

Служба у справах дітей районної 

державної адміністрації  
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1 2 3 4 

7 Організація та проведення профілактичних заходів з 

подолання дитячої бездоглядності та безпритульності 

«Діти вулиці» 

 

Протягом 

року  

Служба у справах дітей районної 

державної адміністрації  

8 

 

Здійснення контролю за своєчасним визначенням 

правового статусу дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування 

 

Протягом 

року  

Служба у справах дітей районної 

державної адміністрації  

9 Організація та проведення у навчальних закладах району 

лекцій на правову тематику, днів та тижнів правових 

знань  

 

Протягом 

року  

Служба у справах дітей районної 

державної адміністрації  

3. Наради, засідання консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів  

 

1 Підготовка і проведення засідань:   
 - комісії з питань захисту прав дитини;  Щомісяця  Служба у справах дітей районної 

державної адміністрації  
 - координаційної ради служби у справах дітей  Щоквартально  Служба у справах дітей районної 

державної адміністрації  

4. Участь у підготовці та проведенні масових заходів з нагоди 

1 Новорічних та різдвяних свят Січень  Служба у справах дітей районної 

державної адміністрації  

2 Міжнародного дня захисту дітей Червень Служба у справах дітей районної 

державної адміністрації  

3 День спільних дій в інтересах дітей Листопад  Служба у справах дітей районної 

державної адміністрації  

4 День Святого Миколая Грудень Служба у справах дітей районної 

державної адміністрації  
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1 2 3 4 

                 5. Забезпечення діяльності гуманітарної сфери   

1 Здійснення профілактичних заходів (рейдів) щодо 

виявлення та вилучення з громадських місць та об’єктів 

транспорту дітей, які жебракують чи зазнали фізичного та 

іншого насильства з боку дорослих 

Протягом 

року 

Служба у справах дітей районної 

державної адміністрації 

2 Свято Миколая для дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування. 

Грудень Служба у справах дітей районної 

державної адміністрації  

3 Міжнародний день боротьби зі СНІДом та наркоманією. 

Акція «ХХІ століття без наркотиків та СНІДу». Конкурс 

плакатів та малюнків «Спасибі-ні!» 

Грудень Служба у справах дітей районної 

державної адміністрації  

 

Начальник служби у справах 

дітей райдержадміністрації                                                                                                    З.М. Галілей 


