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тшту!вськА рдйонттд двР)кАвнА АдРпн!стРАц!я
хАРк]всько[ оБлАст[

РозпоРяд)|{вння

9уц!в х, 7|1

!1ро хй виконання 3акопу }кра!пи
*|!ро 3агальнодертсавну програму
<<Ёац!ошальний ||лац д!й щодо
реал!зац|! |{онвенц!! 00!{ про права
дитини на пер1од до 2016 рокр в
9уц1вському район|

81дпов1дно до статей 6, 22 3акотц }кра1ни <[1ро м!сцев1 дер>кавн|
адм1н1ощац!!>, з мето1о забезпечення достатнього р!вня соц1ального захисц
д|тей, враховутони р1йення колег|? районно| дер;кавно| адм1н|страц1|
в1д 27 траьня 2014 роч: ;

1' Рекомендувати о|льським' селищним радам:
1'1. Розглянути на зас1даннях сес1й питання про х|д виконання вимог

3акону }кра!ни <|1ро 3агапьнодер)кавну програму <<Ёац|онатьний план д]й
щодо реа.гл|зац|! 1{онвенц!! ФФ!{ про права дитини на пер|од до 2016 роц>.

2. Рекомендувати виконкомам с|льських' селищнггх рад:
2.1. Фрган1зувати робоц щодо проведекня дв1я1 на р!к обстеженття 1гмов

про;кивання д!тей-сир|т, д[тей, позбавленто< батьк1вського п1клування, та д|тей'
як1 вихов1поться в с|м'ях, що опинилися в ск]1адних }{иттевих обставинах.

2.2. |{ро проведену роботу [нформувати сщокбу у справах д!тей
районнот дер)кавно! адм1н|страц|| до 10 лл.лпття 2014 року.

3. Рекомендувати 9уу!вськоплу районноплу ценщу соц|а.гльних сл}экб
для с|м'!, д1тей та молод| (Ряб1н1на {.8.):

3.1.3абезпечити ефективне соц1альне супроводження д|тей' як|
вихову!оться в с|мейних формах, з урахуванттям потреб котсно| дитини, а такол<
ооц|адьний супров[д д1тей | с1мей, як[ опинилися в складних т(иттевих
обставинах.

3.2. |1роводити пост|йну |нформац|йну робоц серед населенн'{ з меток)
п1дбору кандидат[в для створенття с|мейних форм вйховання д|тей-сир|т та
д1тей, позбавлених батьк!вського п!клувангш.

4. €лух<б1 у справах д1тей районно! дерхсавно? адм1н|сщац||
(€ерокурова [.9.):

4'\'!зяти пй особистий конщоль питання вла!шч/вання до с!мейних
форм виховання д|тей-сир!т та д|тей, позбавлених батьк1вського п1клування.
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4.2. |!роана.лг1зувати п1дсргки роботи орган!в оп|ки та п|к-лл1ъання при
виконкомах с|льських, селищних рад з питань соц1атьного захисту д1тей,
у тому нисл| п|дсумки роботи з визначен|{'! правового стацсу д|тей району
за 1 п|вр|нвя 2014 року.

4.3. |{ро виконання розпорядження ;нфорп{увати голову районно|
дерясавно| адм[н1сщац|т через сектор конто]!!о апарату районно| дерт<авно|
адм1н1сщац1| до 20 липня 2014 роч.

5. (онщоль за виконанням розпорядження покласти на засч.пника
голови районнот державно] адм1н1страц!! коростельова в.в.

!|ерппий заступшшк голова
районно1 дерлсавно! адм!н!страц|[ вАРя{ш|нов


