
 

УЗГОДЖЕНО 
 

Заступник голови  

Луганської обласної державної адміністрації  

                                                                                                                    _______________ Катерина БЕЗГИНСЬКА 

 

ПРОПОЗИЦІЇ  

служби у справах дітей облдержадміністрації 

до плану роботи Луганської обласної державної адміністрації на І квартал 2021 року 

 

 № 

з/п 

Зміст заходу Обґрунтування 

необхідності здійснення 

заходу 

Термін 

виконання 

Відповідальні  

виконавці 

І. Питання, які вносяться на розгляд колегії облдержадміністрації 

     

ІІ. Контрольна діяльність 

Акти законодавства, розпорядження голови облдержадміністрації, хід виконання яких буде розглядатися в порядку 

контролю апаратом та структурними підрозділами облдержадміністрації  

1.  Указ Президента України від 01 червня 2013 

 № 312/2013 «Про додаткові заходи із 

забезпечення гарантій реалізації прав та 

законних інтересів дітей» 

 

необхідність 

оперативного контролю за 

своєчасним виконанням 

документа 

до 30.01.2021 Родіна Р.В. 

2.  Указ Президента України  від 16 грудня 2011 

№ 1163/2011 «Про питання щодо забезпечення  

реалізації прав дітей в Україні» 

необхідність 

оперативного контролю за 

своєчасним виконанням 

документа 

до 30.01.2021 Родіна Р.В. 

Проведення комплексних, цільових перевірок діяльності структурних підрозділів облдержадміністрації, 

райдержадміністрацій, територіальних підрозділів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, виконавчих 

органів місцевого самоврядування, установ та організацій 
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ІІІ. Основні організаційно-масові заходи, проведення яких забезпечується облдержадміністрацією або за їх участю  

1. Проведення новорічних та різдвяних святкових 

заходів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, які утримуються в 

Лисичанському центрі соціально-психологічної 

реабілітації дітей та виховуються в дитячих 

будинках сімейного типу та прийомних сім’ях.  

Указ Президента України 

від 12.01.2018 № 5  

«Про першочергові 

заходи  щодо захисту прав 

дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених 

батьківського піклування, 

та осіб із їх числа» 

січень Родіна Р.В. 

2. Проведення семінару «Забезпечення  

соціально-правового захисту дітей в області у 

2020 році та визначення пріоритетних 

напрямків діяльності на 2021 рік» для 

начальників служб у справах дітей 

міськвиконкомів та райдержадміністрацій, 

об’єднаних територіальних громад. 

Указ Президента України 

від 12.01.2018 № 5  

«Про першочергові 

заходи  щодо захисту прав 

дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених 

батьківського піклування, 

та осіб із їх числа» 

березень Родіна Р.В. 

3. Проведення засідання робочої групи з 

реформування системи інституційного догляду 

та виховання дітей щодо виконання заходів 

Регіонального плану реформування системи 

інституційного догляду та виховання дітей на 

2018-2026 роки 

Розпорядження КМУ від 

09.08.2017 № 526-р «Про 

Національну стратегію 

реформування системи 

інституційного догляду та 

виховання дітей на 2017-

2026 роки та план заходів 

з реалізації її І етапу» 

березень Родіна Р.В. 

4. Взаємодія з Благодійним Фондом «Зміни одне 

життя – Україна», щодо створення відео 

сюжетів про дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, в рамках договору 

Указ Президента України 

від 12.01.2018 № 5  

«Про першочергові 

заходи щодо захисту прав 

протягом 

кварталу 

Родіна Р.В. 
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про співпрацю. дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених 

батьківського піклування, 

та осіб із їх числа» 

5. Робота з Благодійним фондом «Розвиток 

України» щодо розміщення інформації на 

Всеукраїнському національному порталі 

«Сирітству – ні!» з метою допомоги дітям-

сиротам і дітям, позбавленим батьківського 

піклування, в реалізації їх права на виховання в 

сім'ї та пропаганди національного 

усиновлення. 

Указ Президента України 

від 12.01.2018 № 5  

«Про першочергові 

заходи  щодо захисту прав 

дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених 

батьківського піклування, 

та осіб із їх числа» 

протягом 

кварталу 

Родіна Р.В. 

ІV. Надання методичної допомоги з організації роботи райдержадміністраціям, виконавчим органам місцевого 

самоврядування (організація навчання, проведення семінарів)  

     

 

 

 

В.о. начальника служби у справах дітей        Марина МИХАЛЬСЬКА 
 


