
                                                                                                                        Додаток №1 

                                                                                                     до рішення  виконкому № 7 

                                                               від 17.01.2018 р. 

 

З А Х О Д И 

щодо запобігання дитячої бездоглядності на території  Вороновицької 

ОТГ ,та інспектування сімей,що відносяться до соціально-вразливих 

            
    

  1. Забезпечити   своєчасне   виявлення,  взяття  на  облік, проведення 

соціального інспектування та супроводження  сімей,  які 

неспроможні  або  не  бажають  виконувати виховні функції стосовно 

дітей.                                                                                                        Постійно     

 

Відділ у справах дітей, сім`ї,молоді,спорту та соціального захисту населення 

Вороновицької селищної ради, районний  центр соціальних служб для сім`ї, 

дітей та молоді. 

                                                                  

 2 . Сприяти влаштуванню дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, в сім`ї під опіку або піклування, дитячі будинки сімейного типу, 

прийомні сім`ї з дотриманням порядкеу влаштування дітей у відповідності до 

чинного законодавства.    

допомоги.                                                                                                Постійно 

Відділ у справах дітей, сім`ї,молоді,спорту та соціального захисту населення 

Вороновицької селищної ради, районний  центр соціальних служб для сім`ї, 

дітей та молоді. 

  

3.Систематично на засіданнях комісії з питан захисту прав дитини, нарадах 

здійснювати аналіз стану роботи з профілактики правопорушень, подолання 

дитячої безпритульності та бездоглядності 

                                                                                                                   Постійно 

Відділ у справах дітей, сім`ї,молоді,спорту та соціального захисту населення 

Вороновицької селищної ради, районний  центр соціальних служб для сім`ї, 

дітей та молоді. 

 

 

4. Проводити систематичні  профілактичні рейди з метою виявлення 

бездоглядних і безпритульних дітей .Забезпечити влаштування на тимчасове 

перебування дітей до притулків чи сім`ї 

громадян.                                                                                                                      

                                                                                                     Постійно 

Відділ у справах дітей, сім`ї,молоді,спорту та соціального захисту населення 

Вороновицької селищної ради, районний  центр соціальних служб для сім`ї, 

дітей та молоді. 



 

5.Забезпечити проведення рейду «Урок» з метою виявлення дітей, які 

ситематично не відвідують навчальні заклади. 

                                                                                                                   Постійно 

Відділ у справах дітей, сім`ї,молоді,спорту та соціального захисту населення 

Вороновицької селищної ради, районний  центр соціальних служб для сім`ї, 

дітей та молоді. 

 

6.Висвітлювати в друкованих засобах масової інформації  під тематичними 

рубриками питання про подолання дитячої бездоглядності, привернення 

уваги населення до цієї соціальної проблеми, а також  якнайшитшого 

залучення громадськості до її розвязання, про стан виконання соціальних 

програм, акцій щодо соціального захисту населення. 

                                                                                                       Постійно        

 

 Відділ у справах дітей, сім`ї,молоді,спорту та соціального захисту населення 

Вороновицької селищної ради, районний  центр соціальних служб для сім`ї, 

дітей та молоді.                                                                                             

                                                                                                                  Постійно 

7.Проводити на початку осінньо-зимового періоду інспектування сімей,що 

відносяться до соціально-вразливих, та сімей,які опинились в складних 

життєвих обставинах. 

                                                                                                                     Постійно 

Відділ у справах дітей, сім`ї,молоді,спорту та соціального захисту населення 

Вороновицької селищної ради, районний  центр соціальних служб для сім`ї, 

дітей та молоді. 

 

 

  

Секретар     виконкому                                       Н.А.Мороз                                

                                                                


