
 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 

 
29.05.2020р.   смт.Ємільчине №56 
 
Про стан виконання селищної 
програми виконання заходів 
Державної соціальної програми 
«Національний план дій щодо 
реалізації Конвенції ООН про права 
дитини» на період до 2021 року» у 
2020 році 

 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію начальника служби у справах дітей 

Ємільчинської селищної ради Гресько В.С. «Про стан виконання селищної програми 
виконання заходів Державної соціальної програми «Національний план дій щодо реалізації 
Конвенції ООН про права дитини» на період до 2021 року» у 2020 році, керуючись пп.2-1 п. 
«б» ч.1  ст. 34 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",  виконавчий комітет 
Ємільчинської селищної ради 
ВИРІШИВ: 
 
1.Інформацію начальника служби у справах дітей Ємільчинської селищної ради Гресько В.С. 
взяти до відома. 
 
2.Службі у справах дітей Ємільчинської селищної ради: 
2.1. Забезпечувати координацію роботи відділів, установ та організацій, причетних до роботи 
з дітьми, щодо реалізації державної політики з питань соціального захисту дітей. 
2.2.Забезпечувати своєчасне та в повному обсязі виконання заходів Селищної програми 
виконання заходів Державної соціальної програми «Національний план дій щодо реалізації 
Конвенції ООН про права дитини» на період до 2021 року» у 2020 році. 
2.3. Забезпечувати проведення профілактичної роботи, спрямованої на зменшення кількості 
дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах. 
2.4. Постійно оновлювати реєстр житла, закріпленого за дітьми-сиротами та дітьми, 
позбавленими батьківського піклування. 
2.5. Контролювати своєчасну постановку на квартирний  та соціальний квартирний облік 
дітей-сиріт та дітей,   позбавлених батьківського піклування, яким виповнилося 16 років. 
2.6.Проводити роботу по закріпленню житла та захисту майнових прав дітей, які втратили 
сімейне оточення. 
2.7.Забезпечувати своєчасне виявлення та постановку на облік дітей, що проживають в 
сім’ях, де батьки ухиляються від виконання батьківських обов’язків, обстежувати умови їх 
проживання, вживати заходи щодо соціального захисту дітей з цих сімей. 
 
3. Рекомендувати в.о.старост, діловодам старостинських округів Ємільчинської селищної 
ради активізувати роботу з сім’ями, що опинились в складних життєвих обставинах, по 
попередженню правопорушень та інших негативних проявів серед дітей. 



 
4. Відділу освіти, молоді та спорту Ємільчинської селищної ради : 
4.1. Забезпечувати охоплення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, 
дітей, що проживають у складних життєвих обставинах гуртковою роботою. 
4.2. Продовжувати проведення в закладах загальної середньої освіти, позашкільних 
навчальних закладах конкурсів з метою виявлення обдарованих дітей, всебічного розвитку 
здібностей дітей. 
4.3. Підвищувати рівень культури сімейних стосунків і відповідальності батьків за виконання 
своїх обов’язків шляхом активізації участі батьків у семінарах, тренінгах що сприяють 
формуванню сімейних цінностей. 
4.4. Проводити батьківські збори та інші правові заходи з залученням спеціалістів КУ 
«Територіальний центр соціального обслуговування», служби у справах дітей та 
представників Ємільчинського відділення поліції і лікувальних закладів з метою запобігання 
жорстокого поводження з дітьми та профілактики сімейного неблагополуччя. 

  
5. Комунальній установі «Територіальний центр соціального обслуговування» Ємільчинської 
селищної ради : 
5.1. Надавати комплекс соціальних послуг в рамках соціального супроводу сімей, які 
перебувають у складних життєвих обставинах. 
5.2. Забезпечувати якісну інформаційно-роз’яснювальну роботу щодо розвитку сімейних 
форм влаштування дітей. 
5.3. Проводити серед дітей та молоді групову інформаційно-просвітницьку  роботу щодо 
формування стандартів позитивної поведінки, орієнтованої на здоровий спосіб життя. 
 
6. Відділу культури селищної ради забезпечувати організацію змістовного відпочинку дітей 
та  молоді. 
 
7. Рекомендувати Управлінню праці та соціального захисту населення Ємільчинської 
райдержадміністрації : 
7.1 Забезпечувати своєчасне та в повному обсязі надання соціальних виплат сім’ям опікунів, 
піклувальників, прийомним сім’ям, малозабезпеченим сім’ям. 
7.2. Здійснювати соціальний захист дітей, які разом із сім’ями перемістилися із районів 
проведення антитерористичної операції та тимчасово-окупованої території. 
 
8. Рекомендувати КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги Ємільчинської 
районної ради»  сприяти щорічному медичному обстеженню дітей-сиріт, дітей позбавлених 
батьківського піклування, дітей що проживають у складних життєвих обставинах. 
 
9. Рекомендувати Ємільчинському відділенню поліції Новоград-Волинського відділу поліції 
головного управління національної поліції України в Житомирській області :  
9.1. Забезпечувати проведення профілактичних рейдів з метою попередження 
правопорушень, злочинів, інших негативних проявів серед дітей. 
9.2. Забезпечувати належний контроль за змістом діяльності культурно-розважальних 
закладів, дотриманням ними нормативно-правових актів щодо порядку відвідування їх 
дітьми, заборони продажу алкогольних напоїв. 
 
10. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника селищного голови 
Онищук О.В. 
 
 
Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 
 




