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УКРАЇНА
Воловецька селищна рада
Закарпатської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

 23.04.2012р.      № 59                                                     смт. Воловець

Про роботу виконкому Воловецької 
селищної ради щодо соціально – правового захисту  дітей.   

Заслухавши та обговоривши  доповідь  секретаря виконкому щодо соціально-правового захисту дітей-сиріт, дітей позбавлених                            батьківського піклування та дітей, які проживають у сім’ях де батьки ухиляються від виконання батьківських обов’язків, захисту житлових і майнових прав дітей, та щодо соціального захисту, запобігання бездоглядності та профілактики правопорушень серед неповнолітніх, виконком Воловецької селищної ради відмічає, що виконкомом  проводиться певна робота в даному напрямку, спільно із спеціалістами  служби у справах дітей РДА та управління праці та соціального захисту населення Воловецької РДА  проводяться перевірки  умов проживання дітей, де батьки ухиляються від виконання батьківських обов’язків щодо них,  та взяття на соціальний облік дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, разом з тим однією з проблем залишається відвідування дітьми ромського населення навчального закладу, керуючись ст.34 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, виконком Воловецької селищної ради   в и р і ш и в :
  1. Звіт про роботу виконкому Воловецької  селищної ради щодо соціально – правового захисту  дітей  взяти до уваги, визнати роботу задовільною;
  2. Членам виконкому із залученням працівників РДА: відділу у справах сім’ї, молоді та спорту, служби у справах дітей, районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді розробити заходи щодо недопущення скоєння злочинів, дітьми певних категорій, подальшого влаштування: працевлаштування, під опіку, піклування та соціальний супровід сімей ;
 3. Секретарю селищної ради розроблені заходи щодо усунення правопорушень законодавства щодо соціально-правового захисту прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, попередження правопорушень та  бездоглядності   на території Воловецької селищної ради на 2012 рік  довести до відому виконавців.
  4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря виконкому Карпишинець О.М.


Селищний голова                                                                  В.В. Панасович                                                                                                                                            ЗАТВЕРДЖУЮ:
                                                                                               Воловецький селищний голова
_____________ В.В.Панасович
 „____” _______   2012 року

Заходи
щодо усунення правопорушень законодавства щодо соціально-правового захисту прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,  попередження правопорушень та  бездоглядності   на території Воловецької селищної ради на 2012 рік
№ п/п
Найменування заходу
Виконавці
Термін виконання
1.
 Забезпечити реалізацію на території населеного пункту державної політики з питань соціального захисту дітей, запобігання дитячій безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.
Виконавчий комітет селищної ради
постійно
2.
Розроблення і здійснення  заходів щодо захисту прав, свобод і законних інтересів дітей.

Виконком селищної ради із залученням працівників РДА : відділу у справах сім”ї , молоді та спорту,  служби у справах дітей,  районного центру соціальних служб для сім”ї, дітей та молоді
постійно
3.
Координація зусиль виконкому селищної ради, підприємств, установ та організацій усіх форм власності, які знаходяться на  території селищної ради у вирішенні питань соціального захисту дітей та організації роботи із запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності.

Виконком селищної ради , підприємства, установи та організації усіх форм власності
постійно
4.
 Постійне поновлення даних на сім’ї, де батьки ухиляються від виконання батьківських обов’язків щодо утримання та виховання дітей, що  проживають на території селищної ради.		

Виконком селищної ради із залученням  працівників РДА : відділу у справах сім”ї , молоді та спорту,  служби у справах дітей,  районного центру соціальних служб для сім”ї, дітей та молоді
постійно
5.
 Налагодження чіткої системи взаємоінформування депутатського корпусу селищної ради, членів виконавчого комітету, підрозділів дільничних інспекторів міліції та служби у справах  дітей громадськості селища щодо виявлення сімей, де батьки негативно впливають на виховання своїх дітей, систематично здійснюють порушення у сфері сімейно-побутових відносин.
Депутатський корпус селищної ради, члени виконкому, дільничі інспектори, працівники служби у справах дітей Воловецької РДА
постійно
6.
 Розміщення на сайті Воловецької селищної ради попередження  для приватних підприємців, які мають ліцензії на продаж тютюнових та горілчаних виробів із законодавством щодо продажу спиртних та тютюнових виробів неповнолітнім. У зв’язку із порушенням даного законодавства вирішувати питання щодо закриття торговельних точок по реалізації спиртних напоїв, які розташовані поблизу дитячих оздоровчих таборів.
Виконком селищної ради
постійно
7.
З метою залучення дітей ромського населення до навчання в ЗОШ здійснити взаємозалік виконкому селищної ради із дирекцією Воловецької ЗОШ І-ІІІ ст., працівниками правоохоронних органів та районної лікарні щодо дітей, які не навчаються і проживають на території селищної ради. 
Виконком селищної ради, дирекція Воловецької ЗОШ 1-111 ступенів, дільничі інспектори, центральна районні лікарня
Липень-серпень
8.
Виявляти сім’ї, де батьки виїхали на заробітки за межі області і дітей залишили без догляду та інформувати з даного питання службу у справах дітей райдержадміністрації.
Депутатський корпус селищної ради, члени виконкому, дільничі інспектори
постійно
9.
Своєчасно інформувати Службу у справах дітей щодо дітей, які з тих чи інших причин залишились без батьківської опіки чи піклування.
Депутатський корпус селищної ради, члени виконкому, дільничі інспектори
постійно
10.
Здійснювати роботу щодо забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у яких відсутнє житло (при зверненні взяття на квартирний чи соціальний облік). 


Виконком селищної ради, працівники РДА :  служби у справах дітей,  районного центру соціальних служб для сім”ї, дітей та молоді
постійно



