Від 03 серпня 2018 року

№ 235-р

Про хід виконання районної цільової
програми по реалізації в
Олександрівському районі
«Національного плану дій щодо
реалізації Конвенції ООН про права
дитини» на 2017 – 2020 роки»
Відповідно до статті 41 Закону України «Про місцеві державні
адміністрації», рішення колегії Олександрівської районної державної
адміністрації від 25 липня 2018 року №17 «Про хід виконання районної цільової
програми по реалізації в Олександрівському районі «Національного плану дій
щодо
реалізації
Конвенції
ООН
про
права
дитини»
на
2017 – 2020 роки»:
1. Службі у справах дітей Олександрівської райдержадміністрації
в 2018 році продовжити координуючу діяльність щодо виконання заходів
програми направлених на захист прав дітей в Олександрівському районі.
2.
Структурним
підрозділам
райдержадміністрації,
управлінню
соціального захисту населення райдержадміністрації, Олександрівському
відділу обслуговування громадян управління з обслуговування громадян
головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області,
службі
у
справах
дітей
райдержадміністрації,
відділу
освіти
райдержадміністрації, відділу культури райдержадміністрації, організаційної
роботи, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату
райдержадміністрації, відділу регіонального розвитку, містобудування,
архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації,
районному центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, рекомендувати
Олександрівському відділенню поліції Знам'янського відділу Головного
управління національної поліції України в Кіровоградській області,
Олександрівському районному сектору філії Державної установи «Центр
пробації» в Кіровоградській області продовжити виконання заходів програми
по відповідним напрямкам. Інформацію про проведену роботу надавати службі
у справах дітей райдержадміністрації двічі на рік, в червні та грудні до
15 числа.
3. Рекомендувати виконкомам сільських, селищних рад тримати під
постійним контролем різні категорії сімей, в яких виховуються неповнолітні
діти та особливо дітей, які проживають у сім'ях, в яких батьки або особи, що їх
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замінюють, ухиляються від виконання батьківських обов'язків, негативно
впливають на них, створюють умови для бездоглядності та безпритульності.
Застосовувати до таких батьків заходи впливу передбачених чинним
законодавством. Інформацію про проведену роботу подавати службі у справах
дітей райдержадміністрації щоквартально до 10 числа місяця наступного за
звітним періодом.
4. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Перший заступник голови
районної державної адміністрації
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