
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 47

16.04.2019                                                                                      с. Миколаївка

Про заходи щодо забезпечення найкращих інтересів дітей, 
що спрямовані на задоволення їх індивідуальних потреб

       Відповідно до ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»,  рішення  колегії  служби  у  справах  дітей  Сумської  обласної
державної адміністрації №1 від 20.03.2019 року, затвердженого наказом слу-
жби у справах дітей Сумської обласної державної адміністрації від 21.03.2019
№ 13-ОД, з метою забезпечення інтересів дитини, вжиття дій та прийняття рі-
шень, що спрямовані на задоволення індивідуальних потреб кожної дитини,
виконком сільської ради вирішив:    

 
          1._Затвердити заходи щодо забезпечення найкращих інтересів дитини,
вжиття дій та прийняття рішень, що спрямовані на задоволення індивідуа-
льних потреб кожної дитини на території Миколаївської об’єднаної територі-
альної громади (далі - заходи) згідно з додатком 1.

2. Начальнику служби у справах дітей забезпечити виконання, якісне та
вчасне інформування служби у справах дітей Сумської обласної державної
адміністрації про хід та стан виконання рішень колегії  

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника сі-
льського голови з питань діяльності виконавчих органів Северин В.М. 

Сільський голова                                                         С.САМОТОЙ

                                                                



Додаток 1
до рішення виконавчого комітету №
47 від 16.04.2019

                                                                                       сільської ради від 

План заходів
щодо забезпечення найкращих інтересів дитини, що спрямовані на

задоволення індивідуальних потреб кожної дитини

  1. Начальнику служби у справах дітей забезпечити:
1.1. надання до служби у справах дітей Сумської обласної державної

адміністрації інформації про стан фінансування служб у справах дітей, про-
грамних заходів, виконавцями яких є відповідні служби у справах дітей від-
повідно до форми;

До 15.04. 2019

1.2.  перевірити   стан   роботи   із   соціально-правового   захисту  
дітей   у   закладах    для    дітей-сиріт    та    дітей,    позбавлених  
батьківського    піклування,    спеціальних    установах   і   закладах  
соціального  захисту  для  дітей  усіх  форм  власності,   стан   виховної  
роботи  з  дітьми у навчальних закладах,  за місцем проживання;

 протягом ІІ кварталу 2019 року

1.3.  контроль  за  умовами  утримання  і  виховання  дітей  у  
спеціальних   виховних   установах   Державної  кримінально-виконавчої  
служби,     дітей-сиріт    та    дітей,    позбавлених    батьківського  
піклування,   у   сім'ях   опікунів,  піклувальників,  дитячих  будинках  
сімейного типу, прийомних сім'ях;

протягом ІІ кварталу 2019 року

1.4. внесення на розгляд комісії з питань захисту прав дитини питання
про вдосконалення соціального захисту  дітей,  які  перебувають в  складних
життєвих обставинах (постанова КМУ від 03.10.2018 № 800);

До 01.05. 2019

1.5. внесення на розгляд комісії з питань захисту прав дитини питання
щодо міжвідомчої взаємодії щодо організації пошуку та підбору потенційних
кандидатів у прийомні батьки, батьки-вихователі для  влаштування родинних
груп дітей до сімейних форм виховання.

1.6.  відвідування  дітей,   які   опинилися   у   складних  життєвих  
обставинах,   перебувають   на   обліку   в   службі,   за    місцем    їх  
проживання,  навчання  і  роботи;

Протягом ІІ кварталу 2019 року



1.7.) надання до служби у справах дітей Сумської обласної державної
адміністрації  пропозицій  до  плану  роботи  колегії  служби  у  справах  дітей
Сумської обласної державної адміністрації на 2019 рік;

До 15.04. 2019

1.8.) вжиття  організаційно-правових  заходів  щодо  дотримання  вимог
пунктів 9-12, 17-19, 29, 49 постанови КМ України від 08.10.2008  № 905 «Про
затвердження порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення
нагляду  за  дотриманням прав усиновлених дітей».  Підготовка  щомісячної,
квартальної  звітності  відповідно  до  листа  Мінсоцполітики  України  від
28.10.2015 № 2397/0/205-15/57 «Про надання інформації щодо кандидатів в
усиновлювачі, усиновлення дітей та зняття дітей з обліків»;

Постійно

1.9. своєчасний, належний, дієвий розгляд звернень громадян з метою
вирішення порушеного питання по суті та недопущення повторних звернень;

Постійно

1.10. організаційно-правові заходи щодо попередження та запобігання і
протидію корупції в процесі виконання завдань та функцій, в тому числі, в
процесі усиновлення;

Постійно

2.  Начальнику  служби  у  справах  дітей  забезпечити  виконання,
якісне та вчасне інформування служби у справах дітей Сумської обласної
державної адміністрації про хід та стан виконання цього рішення.

У визначені строки по окремих пунктах
 та в цілому по рішенню

 до 25.12.2019

Секретар виконавчого комітету                                                   С. Бідненко


