
                                                                                                                                                                      ПОГОДЖЕНО 
                                                                                                                                                    Перший заступник голови районної  
                                                                                                                                                    державної адміністрації 
                                                                                                                       

                                                                                                                                                      __________       В.В. Зирянова 
                                                                                                                                                     ’’--------’’-----------------2016 року 

П Р О П О З И Ц І Ї 
служби у справах дітей районної державної адміністрації 

до плану роботи Богодухівської районної державної адміністрації 
на І квартал 2017 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 голови районної державної адміністрації 

 
1 Про створення прийомної сім’ї У разі 

необхідності 
Начальник ССД, 
головний спеціаліст 
ССД, провідний 
спеціаліст ССД 
піклування районної 
державної 
адміністрації 
 

Галілей З.М. 

2 Про зняття з первинного обліку дитини У разі 
необхідності  

Начальник ССД, 
головний спеціаліст 
ССД, провідний 
спеціаліст ССД 

Галілей З.М. 
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піклування районної 
державної 
адміністрації 
 

3 Про постановку на первинний облік дитини У разі 
необхідності 

Начальник ССД, 
головний спеціаліст 
ССД, провідний 
спеціаліст ССД 
піклування районної 
державної 
адміністрації 
 

Галілей З.М. 

4 Про визнання юридичного статусу дитини-сироти та 
дитини, позбавленої батьківського піклування 

У разі 
необхідності  

Начальник ССД, 
головний спеціаліст 
ССД, провідний 
спеціаліст ССД 
піклування районної 
державної 
адміністрації 
 

Галілей З.М. 

5 Про захист майнових прав дітей  У разі 
необхідності  

Начальник ССД, 
головний спеціаліст 
ССД, провідний 
спеціаліст ССД 
піклування районної 
державної 
адміністрації 
 

Галілей З.М. 

б)вивчення питань з наступним інформуванням керівництва районної державної адміністрації 
1 Вивчення матеріально-побутових умов проживання  

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, дітей, які опинилися в складних 

Протягом 
кварталу 

Начальник ССД, 
головний спеціаліст 
ССД, провідний 

Галілей З.М. 
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життєвих обставинах  спеціаліст ССД 

піклування районної 
державної 
адміністрації 
 

2 Проведення профілактичних рейдів  Згідно з 
графіком 

Начальник ССД, 
головний спеціаліст 
ССД, провідний 
спеціаліст ССД 
піклування районної 
державної 
адміністрації 
 

Галілей З.М. 

3 Ведення обліку дітей, які опинилися у складних 
обставинах, дітей-сиріт та дітей,  позбавлених 
батьківського піклування, усиновлених, 
влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків 
сімейного типу 

Протягом 
кварталу 

Начальник ССД, 
головний спеціаліст 
ССД, провідний 
спеціаліст ССД 
піклування районної 
державної 
адміністрації 
 

Галілей З.М. 

4 Влаштування дітей-сиріт та дітей,  позбавлених 
батьківського піклування, під опіку, піклування до 
дитячих будинків сімейного типу та прийомних 
сімей, сприяння усиновленню 

Протягом 
кварталу 

Начальник ССД, 
головний спеціаліст 
ССД, провідний 
спеціаліст ССД 
піклування районної 
державної 
адміністрації 
 
 
 

Галілей З.М. 
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3.Вивчення роботи виконкомів місцевих рад  району, ( із питань 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 місцевих рад району 
 

Протягом 
кварталу 

Начальник ССД, 
головний спеціаліст 
ССД, провідний 
спеціаліст ССД 
піклування районної 
державної 
адміністрації 
 

Галілей З.М. 

2 Проведення перевірок здійснення виконавчими 
органами місцевих рад району делегованих 
повноважень органів виконавчої влади: 
      
 

 
 

 
 

Начальник ССД Галілей З.М. 

3 Надання органам виконавчої влади і органам 
місцевого самоврядування, підприємствам, 
установам та організаціям району усіх форм 
власності, громадським організаціям, громадянам у 
межах своєї повноважень практичну, методичну та 
консультаційну допомогу у вирішенні питань щодо 
соціального захисту дітей та запобігання вчиненню 
ними правопорушень 
 

Протягом 
кварталу 

Служба у справах 
дітей 
райдержадміністрації 

Галілей З.М. 

4 Оформлення документів на влаштування дітей-сиріт 
та дітей, позбавлених батьківського піклування, під 
опіку, піклування, до прийомних сімей та дитячих 
будинків сімейного типу, сприяння усиновленню 
 

Протягом 
кварталу 

Служба у справах 
дітей 
райдержадміністрації 

Галілей З.М. 

5 Організація заходів щодо соціального захисту дітей, 
виявлення причин, що зумовлюють дитячу 
бездоглядність та безпритульність, запобігання 

Протягом 
кварталу 

Служба у справах 
дітей 
райдержадміністрації 

Галілей З.М. 
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вчиненню дітьми правопорушень 
 

6 Обстеження умов проживання дитини та опис її 
майна, а також обстеження житлово-побутових умов 
потенційного опікуна, піклувальника 
 

У разі 
необхідності 

Служба у справах 
дітей 
райдержадміністрації  

Галілей З.М. 

7 Надання письмового дозволу щодо звільнення 
працівника з роботи  молодше 18 років 

У разі 
необхідності 

Служба у справах 
дітей 
райдержадміністрації  

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 

Служба у справах 
дітей 
райдержадміністрації 

Галілей З.М. 

2 «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 шляхом 
прийняття рішення комісії з питань захисту прав 
дитини районної державної адміністрації 
 

Протягом 
кварталу 

Служба у справах 
дітей 
райдержадміністрації 

Галілей З.М. 

3 «Про охорону дитинства»: 
- з метою забезпечення  
реалізації   прав  дитини  на  життя,  охорону  
здоров'я, освіту, соціальний захист та всебічний 
розвиток  

Протягом 
кварталу 

Служба у справах 
дітей 
райдержадміністрації 

Галілей З.М. 

 
 

4.2.Указів, розпоряджень і доручень Президента України 
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1 Доручення Президента України від 23.04.2010 

№11/749 «Про забезпечення захисту прав і законних 
інтересів дітей та дітей-сиріт позбавлених 
батьківського піклування, реалізація їхніх прав на 
охорону здоров’я, освіту, соціальний захист та 
гармонійний розвиток»: 

- забезпечення прав та законних інтересів дітей 
та дітей-сиріт позбавлених батьківського 
піклування, створення сприятливих умов для 
реалізації права кожної дитини на виховання в 
сім’ї та гармонійний розвиток 

-  

Протягом 
кварталу 

Начальник ССД, 
головний спеціаліст 
ССД, провідний 
спеціаліст ССД 
піклування районної 
державної 
адміністрації 
 

 

2 Доручення ПрезидентаУкраїни від 08.04.2011№ 1-
1/637 «Про підвищення ефективності механізмів 
забезпечення 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 ССД, 
головний спеціаліст 
ССД, провідний 
спеціаліст ССД 
піклування районної 
державної 
адміністрації 
 

 

4.3.Постанов, розпоряджень Кабінету Міністрів України 
1 Постанова Кабінету Міністрів  від 24 вересня 2008р 

№ 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, до сімейних форм виховання та захист 
майнових та житлових прав дітей-сиріт та дітей, 

Протягом 
кварталу 

Начальник ССД, 
головний спеціаліст 
ССД, провідний 
спеціаліст ССД 
піклування районної 
державної 
адміністрації 
 

Галілей З.М. 
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позбавлених батьківського піклування 

2. Постанова Кабінету Міністрів від 08 вересня 2008р 
№ 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 
дитиною, підготовка документів для подання до 
суду,  та здійснення нагляду за дотримання прав 
усиновлених дітей 

Протягом 
кварталу 

Начальник ССД, 
головний спеціаліст 
ССД, провідний 
спеціаліст ССД 
піклування районної 
державної 
адміністрації 
 

Галілей З.М. 

                4.4.Доручень Кабінету Міністрів  
4.5.Розпоряджень голови облдержадміністрації 

1. Від 23 липня 2009 року № 409 «Про забезпечення 
якості утворення  та діяльності прийомних сімей та 
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 

До 05січня Начальник ССД, 
головний спеціаліст 
ССД, провідний 
спеціаліст ССД 
піклування районної 
державної 
адміністрації 
 

Галілей З.М. 

2 Від 26.01.2010 №24 «Про затвердження заходів з 
профілактики правопорушень, рецедивної 
злочинності та злочинів, вчинених неповнолітніми»: 

- забезпечення попередження злочинних 
проявів за участю неповнолітніх 

Протягом 
кварталу 

Начальник ССД, 
головний спеціаліст 
ССД, провідний 
спеціаліст ССД 
піклування районної 
державної 
адміністрації 
 

Галілей З.М. 
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3 Від 14.12.2012 № 722 «Про забезпечення умов щодо 

дотримання прав дітей в межах реалізації плану 
заходів з виконання у Богодухівському районі 
Загальнодержавної програми «Національний план 
дій щодо реалізації Конвенції ООН про права 
дитини» : 

- затвердити плани заходів щодо виконання 
Загальнодержавної програми «Національний 
план дій щодо реалізації Конвенції ООН про 
права дитини» на 2011-2016 роки 

Протягом 
кварталу 

 Галілей З.М. 

4 Від 19.12.2014 № 667 «Про затвердження плану 
заходів з виконання до 01 січня 2017 року 
Загальнодержавної програми «Національний план 
дій щодо реалізації Конвенції ООН про права 
дитини» 

Протягом 
кварталу 

 Галілей З.М. 

4.6. Доручення голови облдержадміністрації 
4.7. Розпоряджень голови райдержадміністрації 

1. Від 17 серпня 2009 року  № 328 « Про організацію 
виконання розпорядження голови 
облдержадміністрації від 23 липня 2009 року № 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 05 січня Служба у справах 
дітей 
райдержадміністрації 

Галілей З.М. 
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2 Від   12.2015 №  «Про затвердження плану заходів 

щодо запобігання  та протидії корупції в районній 
державній адміністрації» 

- забезпечення реалізації державної політики у 
сфері боротьби з корупцією 

Щомісячно до 
25 числа 

  

3 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   

4 Від 25.02 10 № 53 «Про організацію виконання 
розпорядження голови обласної держадміністрації 
від 26.01.10 №24 «Про затвердження заходів з 
профілактики правопорушень, рецедивної 
злочинності та злочинів, вчинених неповнолітніми»: 

- забезпечення проведення профілактичної 
роботи з попередження злочинних проявів за 
участю неповнолітніх структурними 
підрозділами 

До 10 січня   

5 
 

Від 13.01.11 №9 «Про організацію контролю за 
здійсненням органами місцевого самоврядування 
району делегованих повноважень органів виконавчої 
влади»: 

- забезпечення здійснення контролю за 
здійсненням органами місцевого 
самоврядування району делегованих 
повноважень органів виконавчої влади 

 

До 05 січня   

4.8. Доручення голови райдержадміністрації 
1  
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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 до 
служби у справах дітей ХОДА 

-  

Щомісячно до 
25 числа 

Служба у справах 
дітей 
райдержадміністрації 

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 

Щомісячно до 
25 числа 

Служба у справах 
дітей 
райдержадміністрації 

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 
райдержадміністрації 

Галілей З.М. 

2 Надати консультативно-правову допомогу 
неповнолітнім та їх батькам 
 
 

Постійно Начальник служби у 
справах дітей 
райдержадміністрації 

Галілей З.М. 
 
 

3. Відстеження дотримання умов праці неповнолітніх в 
господарствах та на підприємствах району 

У разі 
необхідності 

Начальник служби у 
справах дітей 
райдержадміністрації, 
головний спеціаліст 
ССД 

Галілей З.М. 
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4. 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 ССД, 
головний спеціаліст 
ССД, провідний 
спеціаліст ССД 
піклування районної 
державної 
адміністрації 
 

Галілей З.М. 

5 Проводити роботу щодо створення прийомних сімей Протягом 
кварталу 

Начальник ССД, 
головний спеціаліст 
ССД 

Галілей З.М. 

6 Разом з РЦЗ проводити працевлаштування 
неповнолітніх, які закінчили навчальні заклади і не 
працюють і не навчаються 

Протягом 
кварталу 

Начальник служби у 
справах дітей 
райдержадміністрації, 
головний спеціаліст 
ССД 

Галілей З.М. 

7. Організація виховної роботи в: 
     -     
 

 
 

Начальник служби у 
справах дітей 
райдержадміністрації, 
головний спеціаліст 
ССД 
 

Галілей З.М. 

8 Про постановку  на первинний облік дитини 
Про зняття з первинний облік дитини 

 

У разі 
необхідності 

Начальник ССД, 
головний спеціаліст 
ССД, провідний 
спеціаліст ССД 
піклування районної 
державної 
адміністрації 
 
 

Галілей З.М. 

9 Про визначення юридичного статусу дитини-сироти У разі Начальник ССД, Галілей З.М. 
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та дитини позбавленої батьківського піклування необхідності головний спеціаліст 

ССД, провідний 
спеціаліст ССД 
піклування районної 
державної 
адміністрації 
 
 

6.Робота щодо забезпечення громадських відносин, формування інформаційного простору в районі 
1. Проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу з 

питань  засідання комісії з питань захисту прав 
дитини районної державної адміністрації, 
особистого прийому, звернення громадян та інші  
через засоби  масової інформації району (районна 
газета «Маяк», офіційний веб-сайт районної 
державної адміністрації 
 

Протягом 
кварталу 

Начальник служби у 
справах дітей 
райдержадміністрації, 
головний спеціаліст 
ССД 

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: 
- про хід виконання заходів щодо оздоровлення  та 
відпочинку дітей-сиріт, дітей, позбавлених 
батьківського піклування, та дітей, які опинились у 
складних життєвих обставинах; 
- про забезпечення працевлаштування дітей, які 
перебувають на обліку служби у справах дітей, які 
закінчують навчальні заклади у 2015 році 
 
 

23 березня Начальник служби у 
справах дітей 
райдержадміністрації, 
головний спеціаліст 
ССД 

Галілей З.М. 

2. Організація та проведення засідань комісії з питань 
захисту прав дитини 

26 січня  
23 лютого  

Начальник служби у 
справах дітей 

Галілей З.М. 
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23 березня райдержадміністрації, 

головний спеціаліст 
ССД 

3. Взяти участь у: 
- семінарі – нараді з сільськими, селищними, 
міським головами; 
- нарадах директорів навчальних закладів району 

 
Щомісяця 

Служба у справах 
дітей 
райдержадміністрації 
 

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» 

Згідно графіку Начальник служби у 
справах дітей 
райдержадміністрації, 
головний спеціаліст 
ССД 

Галілей З.М. 

 
      
      Начальник служби у справах дітей 
      районної   державної  адміністрації          З.М. Галілей 
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