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                                                                                                                                        Перший заступник голови районної  

                                                                                                                                       державної адміністрації 

                                                                                                                                       _____________________В.Б.Яцюк 
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П Р О П О З И Ц І Ї 

плану роботи служби у справах дітей районної державної адміністрації до плану роботи Богодухівської районної 

державної адміністрації  на І квартал 2015 року 

№№ 

пр/п 

Назва заходу Дата проведення Готують матеріали Відповідальний за 

підготовку 
1                              2                 3                   4                5 

 1. Питання для розгляду:  

1.1. На засіданні колегії районної державної адміністрації 

1     

1.2. На  зборах адміністративно-господарського активу району 

     

 2. Питання для розгляду в робочому порядку: 

а)підготовка проектів розпоряджень 

1 Про стан забезпечення оптимальних умов 

соціального захисту дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування 

лютий Начальник служби у справах 

дітей районної державної 

адміністрації 

Галілей З.М. 

б)вивчення питань з наступним інформуванням керівництва райдержадміністрації 

1 Вивчення матеріально-побутових умов проживання  

дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського 

піклування, дітей, які опинилися в складних 

життєвих обставинах  

Протягом кварталу Начальник служби у справах 

дітей районної державної 

адміністрації, головний 

спеціаліст служби у справах 

дітей, головний спеціаліст 

сектора з питань опіки та 

піклування районної державної 

адміністрації 

Галілей З.М. 

2 Проведення профілактичних рейдів  Згідно з графіком Начальник служби у справах 

дітей районної державної 

адміністрації, головний 

спеціаліст служби у справах 

дітей, головний спеціаліст 

сектора з питань опіки та 

піклування районної державної 

адміністрації 

Галілей З.М. 



3.Вивчення роботи виконкомів місцевих рад, району, виконання делегованих повноважень органів виконавчої влади, надання 

практичної допомоги, взаємодія з органами місцевого самоврядування 

1 Вивчення умов проживання та виховання дітей в 

прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного 

типу на території селищних та сільських рад 

Протягом кварталу Зав. сектора з питань опіки та 

піклування, головний спеціаліст 

сектора з питань опіки та 

піклування районної державної 

адміністрації 

Галілей З.М. 

2 Проведення перевірки здійснення виконавчими 

органами місцевих рад району делегованих 

повноважень органів виконавчої влади: 

- Богодухівська міська рада; 

- Гутянська селищна  рада; 

- Шарівська селищна рада 

 

 

 

- січень; 

- лютий; 

- березень 

Начальник служби у справах 

дітей районної державної 

адміністрації, 

головний спеціаліст служби у 

справах дітей, 

Галілей З.М. 

                                         4.Питання для вивчення у порядку контролю за виконанням: 

                                                                                   4.1.Законів України 

1 «Про органи і служби у справах дітей»: 

- забезпечення контролю за дотриманням 

вимог чинного законодавства 

 

Протягом кварталу Начальник служби у справах 

дітей районної державної 

адміністрації, головний 

спеціаліст служби у справах 

дітей,  зав. сектора з питань 

опіки та піклування, головний 

спеціаліст сектора з питань 

опіки та піклування районної 

державної адміністрації 

Галілей З.М. 

2 «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю»: 

- здійснення контролю за своєчасним виявленням 

дітей, які опинилися в складних життєвих 

обставинах та влаштування дітей, які мають статус 

до державних навчальних закладів, під опіку та 

піклування, в прийомні сім’ї, дитячі будинки 

сімейного типу 

Протягом кварталу Начальник служби у справах 

дітей районної державної 

адміністрації, головний 

спеціаліст служби у справах 

дітей, головний спеціаліст 

сектора з питань опіки та 

піклування районної державної 

адміністрації 

Галілей З.М. 

3 «Про доступ до публічної інформації»: 

- здійснення та забезпечення права  кожного на 

доступ до інформації, що знаходиться у володінні 

суб’єктів владних повноважень, інших 

розпорядників  публічної інформації, визначених 

цим Законом,та 

інформації, що становить суспільний інтерес 

Протягом кварталу Начальник служби у справах 

дітей районної державної 

адміністрації, головний 

спеціаліст служби у справах 

дітей районної державної 

адміністрації 

Галілей З.М. 



4 «Про захист персональних даних»: 

- з метою захисту персональних даних громадян 

Протягом кварталу Начальник служби у справах 

дітей, головний спеціаліст 

служби у справах дітей 

районної державної 

адміністрації, зав. сектора з 

питань опіки та піклування 

районної державної 

адміністрації 

Галілей З.М. 

5 «Про засади запобігання і протидії корупції»: 

- з метою забезпечення  запобігання  і протидії 

корупції в  публічній  і  приватній  сферах 

суспільних відносин, відшкодування     завданої    

внаслідок    вчинення корупційних правопорушень 

збитків, шкоди, поновлення порушених прав, 

свобод чи інтересів   фізичних  осіб,  прав  чи  

інтересів юридичних осіб, інтересів держави 

Протягом кварталу Начальник служби у справах 

дітей, головний спеціаліст 

служби у справах дітей 

районної державної 

адміністрації 

Галілей З.М. 

6 «Про забезпечення організаційно-правових умов 

соціального захисту дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування»: 

- забезпечення правових, організаційних, 

соціальних засад та гарантій державної підтримки 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування 

Протягом кварталу Начальник служби у справах 

дітей, зав. сектора з питань 

опіки та піклування районної 

державної адміністрації 

Галілей З.М. 

7 «Про охорону дитинства»: 

- з метою забезпечення реалізації   прав  дитини на  

життя,  охорону  здоров'я, освіту,  

соціальний захист та всебічний розвиток  

Протягом кварталу Начальник служби у справах 

дітей, з головний спеціаліст 

служби у справах дітей, зав. 

сектора з питань опіки та 

піклування, головний спеціаліст 

сектора з питань опіки та 

піклування районної державної 

адміністрації 

Галілей З.М. 

4.2.Указів, розпоряджень і доручень Президента України 

1 Доручення Президента України від 23.04.2010 № 1-

1/749 «Про забезпечення захисту прав і законних 

інтересів дітей, насамперед дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, реалізація 

їхніх прав на охорону здоров’я, освіту, соціальний 

захист та гармонійний розвиток» 

-   забезпечення права та законних інтересів дітей, 

особисто дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

Протягом кварталу Начальник служби у справах 

дітей, зав. сектора з питань 

опіки та піклування, головний 

спеціаліст сектора з питань 

опіки та піклування районної 

державної адміністрації 

Галілей З.М. 



батьківського піклування, створення сприятливих 

умов для реалізації права кожної дитини на 

виховання в сім’ї та гармонійний розвиток 

2 Доручення Президента України від 08.04.2011 № 1-

1/637 «Про підвищення ефективності механізмів 

забезпечення захисту прав і законних інтересів 

дитини в Україні відповідно до вимог Конвенції 

про права дитини та Факультативних протоколів до 

неї» 

- забезпечення організованого проведення заходів в 

межах Загальнодержавної програми «Національний 

план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права 

дитини 

Протягом кварталу Начальник служби у справах 

дітей, з головний спеціаліст 

служби у справах дітей, зав. 

сектора з питань опіки та 

піклування, головний спеціаліст 

сектора з питань опіки та 

піклування районної державної 

адміністрації 

Галілей З.М. 

4.3.Постанов, розпоряджень Кабінету Міністрів України 

1 Постанова Кабінету Міністрів від 24.09.2008 

№866’’Питання діяльності органів опіки та 

піклування, пов’язаної із захистом прав дитини» (зі 

змінами): 

- здійснення контролю за своєчасним виявленням, 

влаштуванням дітей, які опинилися в складних 

життєвих обставинах до державних навчальних 

закладів, під опіку та піклування, в прийомні сім’ї, 

дитячі будинки сімейного типу та захист майнових 

та житлових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування 

Протягом кварталу Начальник служби у справах 

дітей, головний спеціаліст 

служби у справах дітей, зав. 

сектора з питань опіки та 

піклування, головний спеціаліст 

сектора з питань опіки та 

піклування районної державної 

адміністрації 

Галілей З.М. 

2. Постанова Кабінету Міністрів від 08.09.2008 № 905 

«Про затвердження Порядку провадження 

діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за 

дотримання прав усиновлених дітей» (зі змінами): 

- здійснення обліку дітей, які можуть бути 

усиновлені, знайомство та встановлення контакту з 

дитино, підготовка документів для подання до суду, 

знайомство з правами та обов’язками кандидатів в 

усиновлювачі та здійснення нагляду за дотримання 

прав усиновлених дітей 

Протягом кварталу Начальник служби у справах 

дітей, зав. сектора з питань 

опіки та піклування, головний 

спеціаліст сектора з питань 

опіки та піклування районної 

державної адміністраціїї 

 

 

 

 

Галілей З.М. 

                4.4.Доручень Кабінету Міністрів  

     

4.5.Розпоряджень голови облдержадміністрації 

1. Від 23.07.2009 № 409 «Про забезпечення якості 

утворення  та діяльності прийомних сімей та 

до 5 січня Начальник служби у справах 

дітей, зав. сектора з питань 

Галілей З.М. 



дитячих будинків сімейного типу»: 

- забезпечення якості утворення та діяльності 

прийомних сімей та дитячих будинків сімейного 

типу, забезпечення права дитини на сімейне 

виховання, поширення мережі дитячих будинків 

сімейного типу та прийомних сімей, створення 

сприятливих умов утримання дітей у зазначених 

формах виховання 

опіки та піклування, головний 

спеціаліст сектора з питань 

опіки та піклування районної 

державної адміністрації 

 

 

2.  Від 26.01.2010 №24 «Про затвердження заходів з 

профілактики правопорушень, рецидивної 

злочинності  та злочинів, вчинених 

неповнолітніми»: 

- забезпечення попередження злочинних проявів за 

участю неповнолітніх 

до 15 січня Начальник служби у справах 

дітей, зав. сектора з питань 

опіки та піклування, головний 

спеціаліст сектора з питань 

опіки та піклування районної 

державної адміністрації 

Галілей З.М. 

3. Від 14.11.2011 №651 «Про затвердження плану 

заходів з виконання до 1 січня 2014 року 

Загальнодержавної програми «Національний план 

дій щодо реалізації Конвенції ООН про права 

дитини» на період до 2016 року в Харківській 

області» 

- забезпечення виконання плану заходів щодо 

реалізації Конвенції ООН про права дитини 

15 січня Начальник служби у справах 

дітей, головний спеціаліст 

служби у справах дітей, зав. 

сектора з питань опіки та 

піклування, головний спеціаліст 

сектора з питань опіки та 

піклування районної державної 

адміністрації 

Галілей З.М. 

4.6. Доручення голови облдержадміністрації 

     

4.7. Розпоряджень голови райдержадміністрації 

1. Від 21.06.2014 №257 «Про затвердження плану 

заходів щодо запобігання та протидії корупції в 

районній державній адміністрації на 2015 рік»: 

- забезпечення реалізації державної політики у 

сфері боротьби з корупцією 

щомісячно  

до 25 числа 

Начальник служби у справах 

дітей,  

головний спеціаліст служби у 

справах дітей районної 

державної адміністрації,  

зав. сектора з питань опіки та 

піклування, 

 головний спеціаліст сектора з 

питань опіки та піклування 

районної державної адміністрації 

Галілей З.М. 



2. Від 22.04.2011 №137 « Про організацію виконання 

Закону України «Про доступ до публічної 

інформації»: 

- з метою забезпечення вивчення порядку 

здійснення та забезпечення права кожного на 

доступ до інформації 

до 20 січня Начальник служби у справах 

дітей, 

 головний спеціаліст служби у 

справах дітей районної 

державної адміністрації 

Галілей З.М. 

3. Від 17.08.2009  № 328 « Про організацію виконання 

розпорядження голови облдержадміністрації від 

23.07.2009 № 409 «Про  забезпечення якості 

утворення  та діяльності прийомних сімей та 

дитячих будинків сімейного типу»: 

- забезпечити постійний контроль за умовами 

проживання та виховання          дітей-вихованців та 

прийомних дітей у дитячих будинках сімейного 

типу та прийомних сім’ях 

до 5 січня Начальник служби у справах 

дітей,  

зав. сектора з питань опіки та 

піклування,  

головний спеціаліст сектора з 

питань опіки та піклування 

районної державної адміністрації 

Галілей З.М. 

5. Від 24.01.2011 №22 «Про заходи щодо 

вдосконалення діяльності апарату 

райдержадміністрації у 2011 році»: 

- проведення поглибленого аналізу причин 

існуючих недоліків у діяльності служби у справах 

дітей, здійснення вичерпних заходів до істотного 

поліпшення ї роботи 

до 10 січня Начальник служби у справах 

дітей, головний спеціаліст 

служби у справах дітей, зав. 

сектора з питань опіки та 

піклування, головний спеціаліст 

сектора з питань опіки та 

піклування районної державної 

адміністрації 

Галілей З.М. 

6. Від 03.10.2011 № 446 «Про хід виконання Програми 

економічного і соціального розвитку району за I 

півріччя 2011 року»: 

- закріплення та розвиток позитивних тенденцій, 

вирішення проблемних питань в соціальній сфері 

до 25 січня Начальник служби у справах 

дітей, головний спеціаліст 

служби у справах дітей районної 

державної адміністрації 

Галілей З.М. 

7. Від 23.12.2010 №548 «Про затвердження 

перспективного плану (основних напрямків) 

діяльності Богодухівської райдержадміністрації на 

2011 рік» 

- забезпечення своєчасного та якісного виконання 

перспективного плану 

до 10 січня Начальник служби у справах 

дітей, головний спеціаліст 

служби у справах дітей, зав. 

сектора з питань опіки та 

піклування, головний спеціаліст 

сектора з питань опіки та 

піклування районної державної 

адміністрації 

Галілей З.М. 

8.  Від 25.02.10 №53 «Про організацію виконання 

розпорядження голови обласної державної 

адміністрації від 26.01.10 № 24 «Про затвердження 

до 10 січня Начальник служби у справах 

дітей, головний спеціаліст 

служби у справах дітей районної 

Галілей З.М. 



заходів з профілактики правопорушень, рецидивної 

злочинності та злочинів, вчинених 

неповнолітніми»: 

- забезпечення проведення профілактичної роботи з 

попередження злочинних проявів за участю 

неповнолітніх структурними підрозділами 

державної адміністрації 

9 Від 13.01.11 №9 «Про організацію контролю за 

здійсненням органами місцевого самоврядування 

району делегованих повноважень органів 

виконавчої влади»: 

- забезпечення здійснення контролю за виконанням 

органами місцевого самоврядування району 

делегованих повноважень органів виконавчої влади  

до 5 січня Начальник служби у справах 

дітей, головний спеціаліст 

служби у справах дітей, зав. 

сектора з питань опіки та 

піклування, головний спеціаліст 

сектора з питань опіки та 

піклування районної державної 

адміністраціїї 

Галілей З.М. 

4.8. Доручення голови райдержадміністрації 

1. Від 05.08.2011 №01-03/1779 «Про практику 

планування роботи управлінь, відділів та інших 

структурних підрозділів райдержадміністрації та 

заходи щодо її удосконалення»: 

- забезпечення неухильного виконання вимог 

планування роботи райдержадміністрації 

до 15 січня Начальник служби у справах 

дітей, головний спеціаліст 

служби у справах дітей, зав. 

сектора з питань опіки та 

піклування, головний спеціаліст 

сектора з питань опіки та 

піклування районної державної 

адміністраціїї 

Галілей З.М. 

2. Від 06.01.2011 № 01-03/23 за результатами 

апаратної наради у голови райдержадміністрації 

05.01.2011»: 

- здійснення контролю за своєчасним поданням до 

відділу з питань внутрішньої політики, зв’язків з 

громадськими організаціями та засобами масової 

інформації апарату райдержадміністрації  

матеріалів щодо висвітлення інформації в газеті 

«Маяк» 

Протягом кварталу Начальник служби у справах 

дітей, 

 головний спеціаліст служби у 

справах дітей, 

 зав. сектора з питань опіки та 

піклування,  

головний спеціаліст сектора з 

питань опіки та піклування 

районної державної адміністрації 

Галілей З.М. 

3. Від 10.02.2011 №01-03/298 за результатами 

апаратної наради у голови райдержадміністрації 

07.02.2011»: 

- здійснення контролю за своєчасним поданням до 

відділу з питань внутрішньої політики, зв’язків з 

громадськими організаціями та засобами масової 

інформації апарату райдержадміністрації  

інформації щодо наповнення  Веб-сайту  

Протягом кварталу Начальник служби у справах 

дітей,  

головний спеціаліст служби у 

справах дітей,  

зав. сектора з питань опіки та 

піклування,  

головний спеціаліст сектора з 

питань опіки та піклування 

Галілей З.М. 



районної державної адміністрації 

4. Від 10.02.2011 №01-03/299 «Про деякі питання 

планування роботи районної державної 

адміністрації»: 

- здійснення контролю за своєчасним поданням до 

відділу організаційно-кадрової роботи апарату 

райдержадміністрації плану основних заходів на 

місяць та тиждень, висвітлення запланованих 

заходів на Веб-сайті райдержадміністрації та на 

сторінках газети «Маяк» 

Протягом кварталу Начальник служби у справах 

дітей,  

головний спеціаліст служби у 

справах дітей районної 

державної адміністрації 

Галілей З.М. 

5. Від 10.02.2011 №01-03/300 «Про рейтингову оцінку 

соціально-економічного розвитку району»: 

- здійснення контролю за своєчасним поданням до 

відділу економіки, показників, по яких визначається 

рейтинг служби у справах дітей 

до 10 січня Начальник служби у справах 

дітей, головний спеціаліст 

служби у справах дітей районної 

державної адміністрації 

Галілей З.М. 

6. Від 04.09.07  №01-03/1270 «Про заходи щодо 

забезпечення на території району розвитку 

сімейних форм влаштування дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування»: 

- забезпечення якості утворення та діяльності 

прийомних сімей та дитячих будинків сімейного 

типу, забезпечення права дитини на сімейне 

виховання, поширення мережі дитячих будинків 

сімейного типу та прийомних сімей, створення 

сприятливих умов утримання дітей у зазначених 

формах виховання 

 

до 1 січня Начальник служби у справах 

дітей, зав. сектора з питань опіки 

та піклування, головний 

спеціаліст сектора з питань опіки 

та піклування районної 

державної адміністрації 

 

 

Галілей З.М. 

7. Від 25.08.2011 № 01-03/1907 «Про стан та 

пріоритетні напрямки роботи районного центру 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді»: 

- забезпечення колекційної роботи з сім’ями, які 

опинилися в складних життєвих обставинах 

до 1 січня Начальник служби у справах 

дітей, головний спеціаліст 

служби у справах дітей районної 

державної адміністрації 

 

Галілей З.М. 

4.9.Інші документи 

1. Лист ХОДА від 15.10.2010 № 2223 «Про стан 

фінансування дитячих будинків сімейного типу і 

прийомних сімей»: 

- здійснення контролю за своєчасним станом 

фінансування дитячих будинків сімейного типу і 

прийомних сімей та направлення даної інформації 

до служби у справах дітей ХОДА 

Протягом кварталу Начальник служби у справах 

дітей, зав. сектора з питань 

опіки та піклування районної 

державної адміністрації 

Галілей З.М. 



2. Лист начальника Богодухівського районного 

управління юстиції у Харківській області від 
23.09.2010 №372/09-12: 
- направлення інформації до Богодухівського 

районного управління юстиції з метою перевірки 

додержання законодавства про державну 

реєстрацію нормативно-правових актів службою у 

справах дітей 

 

Протягом кварталу Начальник служби у справах 

дітей, головний спеціаліст 

служби у справах дітей 

районної державної 

адміністрації 

Галілей З.М. 

3 Від 10.06.2011 № 01-18/1274 «Про затвердження 

комплексної Програми профілактики 

правопорушень у Богодухівському районі на 2011- 

2015 роки» 

- забезпечення проведення профілактичної роботи з 

попередження злочинних проявів за участю 

неповнолітніх структурними підрозділами 

 

до 5 січня Начальник служби у справах 

дітей, головний спеціаліст 

служби у справах дітей 

районної державної 

адміністрації 

Галілей З.М. 

5.Організаціна робота, участь у розробці та розробка програм, заходів райдержадміністрації 

1 Надавати консультативно-правову допомогу 

дорадчим органам створеним при виконкомах 

місцевих рад району: 

- головам комісій у справах дітей; 

 

Постійно Начальник служби у справах 

дітей районної державної 

адміністрації 

Галілей З.М. 

2 Надати консультативно-правову допомогу 

неповнолітнім та їх батькам 

Постійно Начальник служби у справах 

дітей районної державної 

адміністрації 

 

Галілей З.М. 

3 Разом з районним центром зайнятості проводити 

працевлаштування неповнолітніх, які закінчили 

навчальні заклади і не працюють  та  не навчаються  

Протягом кварталу Начальник служби у справах 

дітей, головний спеціаліст 

служби у справах дітей 

районної державної 

адміністрації 

 

Галілей З.М. 

4. Здійснення умов праці неповнолітніх в 

господарствах та підприємствах району 

Протягом кварталу Начальник служби у справах 

дітей, головний спеціаліст 

служби у справах дітей 

районної державної 

адміністрації 

 

 

Галілей З.М. 



5. Обстежувати житлово-побутові умови життя дітей 

вихованців дитячих будинків сімейного типу, 

прийомних сімей, дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, дітей, які опинилися в 

складних життєвих обставинах 

Протягом кварталу Начальник служби у справах 

дітей, головний спеціаліст 

служби у справах дітей, зав. 

сектора з питань опіки та 

піклування, головний 

спеціаліст сектора з питань 

опіки та піклування районної 

державної адміністрації 

Галілей З.М. 

6 Проводити роботу щодо створення прийомних 

сімей 

Протягом кварталу Начальник служби у справах 

дітей, зав. сектора з питань 

опіки та піклування районної 

державної адміністрації 

Галілей З.М. 

7 Про зняття з первинного обліку дитини У разі необхідності 

 

Начальник служби у справах 

дітей, зав. сектора з питань 

опіки та піклування районної 

державної адміністрації 

Галілей З.М. 

8. Про постановку на первинний облік дитини У разі необхідності 

 

Начальник служби у справах 

дітей, зав. сектора з питань 

опіки та піклування районної 

державної адміністрації 

Галілей З.М. 

9. Про визначення юридичного статусу дитини-сироти 

та дитини, позбавленої батьківського піклування 

У разі необхідності 

 

Начальник служби у справах 

дітей, зав. сектора з питань 

опіки та піклування районної 

державної адміністрації 

Галілей З.М. 

10. Перевірка організації виховної роботи в навчальних 

закладах: 

-  ліцей №3.; 

- Гутянська ЗОШ І-ІІI ст. 

- Шарівськаа ЗОШ І-ІІI ст. 

 

 

 

- січень; 

- лютий; 

- березень 

Начальник служби у справах 

дітей, головний спеціаліст 

служби у справах дітей 

районної державної 

адміністрації 

Галілей З.М. 

6.Робота щодо забезпечення громадських відносин, формування інформаційного простору в районі 

1 Готувати матеріали про діяльність служби у 

справах дітей у районну газету «Маяк» 

Протягом кварталу Начальник служби у справах 

дітей, головний спеціаліст 

служби у справах дітей 

районної державної 

адміністрації 

Галілей З.М. 

7.Наради, засідання комісій, робочих груп, семінари, навчання 

1 Організація та проведення засідання 

координаційної ради служби  у справах дітей 

райдержадміністрації з питань: 

23 березня Начальник служби у справах 

дітей, головний спеціаліст 

служби у справах дітей 

Галілей З.М. 



-  Про підсумки виконання місцевими органами 

влади ст..6 Закону України « Про забезпечення 

організаційно-правових умов соціального захисту 

дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування» 

Про  стан виконання в 2014 році заходів з реалізації 

Загальнодержавної програми «Національний план 

дій щодо реалізації Конвенції ООН про права 

дитини».    

 

районної державної 

адміністрації 

2 Організація та проведення комісії з питань захисту 

прав дитини 

- січень; 

- лютий; 

- березень 

Начальник служби у справах 

дітей, головний спеціаліст 

служби у справах дітей 

районної державної 

адміністрації 

 

Галілей З.М. 

3 Брати участь у нарадах : 

-сільських, селищних, міського голів; 

- директорів навчальних закладів району. 

За окремим планом Начальник служби у справах 

дітей районної державної 

адміністрації 

Галілей З.М. 

8.Участь у підготовці та проведенні масових заходів, урочистостей, виставок тощо 

     

9.Інші заходи 

1 Проводити: 

-рейди-перевірки дискотек та молодіжних кафе; 

-«Діти вулиці», «Базар» 

 

- Всеукраїнський рейд «Урок» 

 

2 рази на місяць, 

1середа, 4 п’ятниця 

місяця 

 

- згідно графіку 

Начальник служби у справах 

дітей, головний спеціаліст 

служби у справах дітей, 

головний спеціаліст сектора з 

питань опіки та піклування 

районної державної 

адміністрації 

Галілей З.М. 

 

Начальник служби у справах  

дітей райдержадміністрації                                                                                                                            З.М. Галілей 

 


