
ДОДАТОК 4
до протоколу засідання
виконкому селищної ради
від 28.02.2018р. №2

ГРИЦІВСЬКА   СЕЛИЩНА   РАДА

ШЕПЕТІВСЬКОГО  РАЙОНУ   ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

________________________________________________________________________________

РІШЕННЯ

виконавчого комітету Грицівської селищної ради

28.02.2017р.                                                  смт Гриців                                                               №25

Про організацію роботи щодо 
запобігання бездоглядності 
неповнолітніх

Керуючись  п.7  ч.«б»  ст.32  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,
відповідно до рішення Малої координаційної ради у справах дітей при Грицівській селищній
раді від 23.02.2018р., заслухавши та обговоривши інформацію дільничного офіцера, майора
поліції  Шепетівського  ВП  Слаби  С.В.,  з  метою  сприяння  забезпеченню  реалізації  прав
дитини на життя, охорону здоров'я, освіту, соціальний захист, виявлення та усунення причин
і умов, що сприяють вчиненню дітьми правопорушень, виконком селищної ради

ВИРІШИВ: 
1. Інформацію дільничного офіцера, майора поліції Шепетівського ВП Слаби С.В. взяти до
відома
2. Затвердити заходи щодо запобігання бездоглядності неповнолітніх на території селищної
ради (додаток 1)
3.  Затвердити  комісію по контролю за  цільовим використанням державної  допомоги при
народженні дитини, допомоги на дітей одиноким матерям та створенням належних умов для
повноцінного утримання та виховання дітей у складі:
№
з/п

Прізвище, ім'я, по батькові Посада

1 Ленчук Наталія Олександрівна Заступник селищного голови
2 Полєва Олена Іванівна заступник директора з виховної роботи 

Грицівської ЗОШ І – ІІІ ступенів 
3 Паламарчук Наталія Миколаївна Спеціаліст відділу охорони здоров’я та 

соціального захисту населення
4 Слаба Сергій Володимирович Старший дільничий Шепетівського ВП 

ГУМП у Хмельницькій області
5 Відповідно до округу депутат селищної ради

4. Виконкому селищної ради постійно проводити моніторинг стану забезпечення законності
та  правопорядку  на  території  Грицівської  селищної  ради  з  метою  вжиття  невідкладних
заходів  щодо  недопущення  правопорушень  громадського  порядку  і  ускладнення
криміногенної ситуації



5. Рекомендувати старшому інспектору Шепетівського ВПГУНП Слабі С.В. та соціальним
педагогам закладів освіти (Паламарчук Н.М., Питянчиній В.Д., Сиротюк О.В.):
5.1.  Систематично  проводити  профілактичні  бесіди  з  особами  схильними  до  скоєння
злочинів і правопорушень з метою запобігань в майбутньому вчинення будь-яких злочинів;
5.2. Ознайомити батьків з правами та обов’язками батьків згідно чинного законодавства;
5.3.  Систематично проводити спільні рейди з метою попередження злочинності серед дітей
та молоді та виявлення фактів продажу спиртних напоїв і тютюнових виробів неповнолітнім
особам
5.4.  Ставити  до  відома  батьків,  школу  про  скоєні  неповнолітніми  злочини  та
правопорушення, вищезазначені випадки виносити на розгляд Малої координаційної ради
6.  Про  результати  дії  даного  рішення  щорічно  заслуховувати  звіт  старшого  інспектора
Шепетівського ВПГУНП Слаби С.В. та фахівця соціальних служб Паламарчук Н.М..
7. Контроль та координацію роботи щодо виконання даного рішення покласти на заступника
селищного голови Ленчук Н.О.

Секретаря селищної ради                                                                          І.Слаба



Додаток 1
до рішення виконкому
селищної ради
від 28.02.2018 р. №25

З А Х О Д И
щодо запобігання дитячої бездоглядності на території селищної ради

1.  Клопотати  до  ювенальної  міліції,  служби  у  справах  дітей  щодо  притягнення  до
відповідальність  батьків  або  осіб,  що  їх  замінюють,  за  неналежне  виховання  дітей,
порушення їх прав, жорстоке поводження, залучення до жебракування

МКР, 
по мірі необхідності

2 Забезпечити своєчасне виявлення, взяття на облік, проведення соціального інспектування
та  супроводження  сімей,  які  неспроможні  або  не  бажають  виконувати  виховні  функції
стосовно дітей

Соціальні  педагоги
закладів освіти
Постійно

3. Надавати допомогу сім'ям з дітьми, зокрема сприяти отриманню державної допомоги
Фахівець  з  соціальної
роботи 
Постійно

4. Сприяти у вирішенні питання щодо оздоровлення прийомних дітей спільно з батьками
Виконком, МКР
Постійно

5. Проводити роботу щодо соціально-правового захисту безпритульних і бездоглядних дітей,
їх соціалізації, реабілітації та адаптації в суспільстві

Соціальні  педагоги
закладів освіти
Постійно

6.  Проводити  зовнішньо-профілактичні  заходи  по  відпрацюванню  місць  концентрації
неповнолітніх  та  молоді  щодо  виявлення  безпритульних  дітей,  дітей-жебраків,  дітей,  які
схильні до вживання наркотичних, токсичних речовин та алкогольних напоїв

Соціальні  педагоги
закладів освіти
Постійно

7. Обмежити відвідування неповнолітніми клубного закладу в навчальний та вечірній час (до
22  години  у  зимовий  період  та  до  23  години  у  літній  період).  Забезпечити  здійснення
контролю за вказаними нормами

Керівники закладів
Постійно

8.  Здійснювати  контроль  за  дотриманням  клубним  закладом  нормативно-правових  актів
щодо порядку відвідування їх  дітьми,  заборони продажу алкогольних  напоїв,  тютюнових
виробів, розповсюдження наркотиків, пропаганди проституції, насилля, жорстокості

Виконком, МКР
Постійно

9. Сприяти у влаштуванні дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в сім'ї,
під опіку або піклування, дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї.

Виконком, МКР
Постійно



10.  Забезпечити  здобуття  повної  загальної  середньої  освіти  дітьми,  які  не  навчалися
тривалий час або не навчалися взагалі, на базі професійно-технічних навчальних закладів

Соціальні  педагоги
закладів освіти
Постійно

11.  Організувати  кінолекторії  для  дітей  з  питань  пропаганди  здорового  способу  життя
піднесення духовності 

Керівники  закладів  освіти
та культури
Постійно 

Секретар виконкому                                                                                        І.Гарбар


