
                                                                                                              ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішенням виконавчого комітету 

                                                                                                               № 321 від «11» грудня2019 р. 

 

 

П Л А Н 

роботи опікунської ради 

при Виконавчому комітеті Вороновицької селищної ради 

на 2020 рік 
 

№ 

з/п 

Заходи Термін 

виконан

ня 

Виконавець Примітки 

1 Ознайомлення з Планом роботи 

опікунської ради при  

Виконавчому комітеті Вороновицької  

селищної ради на 2020 рік 

    

 

       І кв. 

 

Голова 

опікунської 

ради, секретар 

опікунської ради 

 

2 Моніторинг  банку  данних сімей 

пільгових категорій,   сімей, які 

знаходяться в складних життєвих 

ситуаціях  

       

 

     І кв.       

Спеціаліст із 

справ захисту 

дітей Гаєвик Т.П  

 

3 Інформування суб’єктів соціальної 

роботи  відповідно до Програми 

запобігання дитячій бездоглядності та 

безпритульності неповнолітніх дітей 

на території Вороновицької ОТГ 

 

 

       І кв.     

     

члени 

опікунської ради 

 

4 Розробити та затвердити План заходів 

реалізації Державної соціальної 

програми протидії торгівлі людьми на 

2020 рік 

 

     І кв. 

Відділ СЗН  

5 Про  умови  проживання  та виховання  

дітей  з  інвалідністю  на території 

громади            

 

   ІІ кв. 

члени 

опікунської ради 

 

6 Звіти опікунів та піклувальників з 

питань виховання, турботи про 

навчання та здоров’я підопічних 

 

 

    ІІ кв. 

Секретар 

опікунської ради 

 

 

7 Організація  літнього відпочинку дітей 

на території Вороновицької об’єднаної  

громади 

 

    ІІ кв. 

 

 

Відділ СЗН 

 

8 Про діяльність мобільної бригади та 

протидію домашньому насильству 

        

     ІІ кв. 

Секретар 

опікунської ради 

 

9 Про роботу  закладів  культури  щодо 

організації роботи з дітьми та молоддю 

 

     ІІІ кв. 

Секретар  

опікунської ради 

 

 

 

 



10 Про роботу щодо профілактики 

злочинності та правопорушення серед 

неповнолітніх та право- виховну 

роботу  в навчально- виховних  

закладах громади  

 

       

   ІІІ кв. 

члени 

опікунської ради 

 

11 Ведення просвітницької роботи з 

питань виховання , правого захисту 

дітей та сімей з дітьми пільгових 

категорій 

                   

ІІІ кв. 

члени 

опікунської ради 

 

12 Затвердження списків дітей пільгової 

категорії на придбання  дитячих 

проїзних квитків на 2021 р. 

  ІV кв. члени 

опікунської ради 

 

 

 

13 Про факти, або ризик нецільового 

використання коштів державної 

допомоги багатодітним  сім’ям  

  ІV кв. члени 

опікунської ради 

 

 

 

14 Звіт про роботу опікунської ради   при  

Виконавчому комітеті Вороновицької  

селищної ради за 2020 рік 

ІV кв. Голова 

опікунської 

ради, секретар 

опікунської ради 

 

 

 

 

 

Голова опікунської ради    О. Г. Ковінько   

 

          Секретар опікунської ради                          Т. П. Гаєвик                


