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РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ О БЛАСН ОЇ Д ЕРЖ А В Н О Ї А ДМ ІН ІСТРАЦІЇ
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№

Про затвердж ення полож ення
про координаційну раду у справах
дітей обласної держ авної адміністрації
та її нового складу

В ідповідно до частини другої статті 1, пункту 3 статті 4 Закону У країни
«Про органи і служ би у справах дітей та спеціальні установи для дітей»,
підпункту ЗО пункту 3 П олож ення про служ бу у справах дітей Х ерсонської
обласної держ авної адміністрації, затвердж еного розпорядж енням голови
обласної держ авн ої адм іністрації від 07 вересня 2016 року № 664,
розпорядж ення голови обласної держ авної адм іністрації від 23 червня
2017 року № 436 «П ро упорядкування діяльності консультативних, дорадчих та
інш их допом іж них органів, служб та комісій, утворених при обласній
держ авній адміністрації» та у з в ’язку з кадровим и змінам и, керую чись
статтею 6, пунктам и 1, 9 частини перш ої статті 39, частиною перш ою
статті 41 Закону У країни «П ро місцеві державні адміністрації»:
1. Затвердити полож ення про координаційну раду у справах дітей
обласної держ авної адміністрації, що додається.
2. Затвердити склад координаційної ради у справах дітей обласної
держ авної адміністрації, утвореної розпорядж енням голови обласної держ авної
адм іністрації від 28 квітня 1999 року № 245, згідно з додатком.
3. В изнати такими, що втратили чинність, розпорядж ення голови
обласної держ авної адм іністрації від 12 травня 2003 року № 450 «Про склад
координаційної
ради
у
справах
неповнолітніх
обласної
держ авної
адм іністрації» та пункт 2 розпорядж ення голови обласної держ авної
адм іністрації від 29 грудня 2006 року № 1288 «П ро затвердж ення полож ення
про координаційну раду у справах дітей обласної держ авної адміністрації».
4. К онтроль за виконанням цього розпорядж ення покласти на заступника
голови обласної держ авної адм іністрації Ч абана В.І.
Голова обласної
держ авної адм іністрації

А .А .Гордєєв

ЗА ТВ ЕРД Ж ЕН О
Розпорядж ення голови
обласної держ авної адміністрації
• № о?- ш ?
№
уя г
ПОЛОЖ ЕННЯ
про координаційну раду у справах дітей обласної держ авної
адм іністрації
1. Загальні положення
1.1. К оординаційна рада у справах дітей обласної держ авної адм іністрації
(далі - рада) є консультативно-дорадчим органом при обласній держ авній
адм іністрації і створена для координації діяльності держ авних структур та
громадських організацій у сфері соціального захисту та профілактики
правопоруш ень серед дітей.
1.2. Рада здійсню є свою діяльність відповідно до К онституції та законів
У країни, актів П резидента У країни та К абінету М іністрів У країни,
розпорядж ень голови обласної держ авної адм іністрації і даного Положення.
1.3. Рада створю ється
розпорядж енням голови обласної держ авної
адміністрації.
2. О сновні завдання ради
2.1. Н адання реком ендацій щ одо координації дій органів виконавчої
влади й органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій
незалежно від форм власності, гром адських структур у виріш енні питань
соціального і правового захисту дітей та організації роботи щ одо усиновлення,
опіки, піклування, створення та ф ункціонування дитячих будинків сімейного
типу та прийом них сімей, запобігання дитячій бездоглядності та вчиненню
правопоруш ень дітьми.
2.2. Ф орм ування гром адської думки щ одо держ авної політики з питань
соціального та правового захисту дітей, усиновлення, опіки, піклування,
створення та ф ункціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних
сімей, проф ілактики правопоруш ень у підлітковом у середовищ і, запобігання
бездоглядності дітей. Інф ормування населення через засоби м асової інф ормації
про проблеми дітей та ш ляхи їх виріш ення.
2.3. Вивчення і прогнозування у регіоні соціальних та м орально-етичних
процесів у дитячому та підлітковом у середовищ і.
2.4. В несення пропозицій до проектів програм соціально-економ ічного
розвитку області в частині соціального захисту, забезпечення прав, свобод і
законних інтересів дітей, усиновлення, опіки, піклування, створення та
ф ункціонування
дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей,
попередж ення вчинення ними правопоруш ень і запобігання бездоглядності.
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2.5. В несення пропозицій щ одо бю дж етних асигнувань для реалізації
цільових програм соціально-правового захисту дітей, усиновлення, опіки,
піклування, створення та функціонування дитячих будинків сімейного типу та
прийомних сімей, проф ілактики правопоруш ень і запобігання бездоглядності.
2.6. В изначення і наукове обґрунтування пріоритетних напрямів
діяльності, спрям ованої на виріш ення проблем дитинства, питань соціальноправової, психолого-педагогічної, проф ілактичної роботи щ одо попередж ення
правопоруш ень серед дітей.
2.7. В ивчення та узагальнення даних щ одо стану роботи з дітьм и в
області, внесення пропозицій у встановленом у порядку щ одо ф ормування
держ авної політики стосовно дітей в регіоні, розробки та впровадж ення
механізму її реалізації.
2.8. П ідготовка пропозицій щ одо цільового кооперування кош тів для
виріш ення питань соціально-правової підтримки дітей.
2.9. С прияння діяльності підприємств, установ, організацій всіх форм
власності, окремих ф ізичних осіб щ одо надання м атеріальної підтримки та
соціальної допомоги дітям, координації з в ’язків з громадськими та
благодійним и організаціями; сприяння розвитку м іж народних з в ’язків.
2.10.
У
передбачених
законодавством
випадках
забезпечувати
дотрим ання принципу конф іденційності інф орм ації про дітей, які вчинили
правопоруш ення
і
до
яких
застосовувалися
заходи
індивідуальної
профілактики.
3. Рада має право
3.1. Ініцію вати створення, у разі потреби, тим часових експертних комісій,
робочих груп та залучення до них представників м ісцевих органів виконавчої
влади, підприємств, установ, громадських організацій.
3.2. Запрош увати на свої засідання представників структурних підрозділів
обласної держ авної адміністрації, інш их відомств, гром адських організацій
(за погодж енням з керівництвом), робота яких спрям ована на реалізацію
держ авної політики щ одо дітей.
3.3. О держ увати в установленом у порядку необхідні для її діяльності
інформацію і м атеріали через структурні підрозділи обласної держ авної
адміністрації.
3.4. П одавати відповідним органам держ авної влади та місцевого
сам оврядування пропозиції щ одо поруш ення питання про накладення
дисциплінарних стягнень на посадових осіб у разі невиконання ними
законодавства щ одо дітей.
3.5.
Ініцію вати
перед відповідними
органам и
клопотання
про
притягнення до ю ридичної відповідальності ф ізичних осіб, су б ’єктів
підприєм ницької діяльності за здійснення продаж у алкогольних напоїв,
порнограф ічної продукції; за пропаганду насильства, ж орстокості, сексуальної
розпусти, у том у числі через засоби м асової інф ормації, м ереж у інтернет тощо;

з
за сприяння втягнення дітей до вж ивання алкогольних напоїв, наркотичних та
психотропних речовин тощ о.
4. О рганізація діяльності ради
4.1. Головою ради є заступник голови обласної держ авної адміністрації.
4.2. До складу ради на правах заступника голови ради входить начальник
служби у справах дітей обласної держ авної адміністрації, відповідальні
працівники м ісцевих органів виконавчої влади і органів місцевого
сам оврядування, керівники підприємств, установ незалеж но від форми
власності, представники гром адських організацій за їх згодою .
4.3. О сновною ф ормою роботи ради є засідання, які проводяться за
потребою , але не рідш е одного разу в квартал. Засідання ради вваж ається
правомочним, якщ о на ньому присутні не м енш е як дві третини її
персонального складу.
4.4. Ріш ення ради прийм аю ться простою більш істю голосів її членів,
оф ормлю ю ться у вигляді протоколів, реком ендацій (підписаних головою та
секретарем ради), які зберігаю ться у секретаря ради. За необхідністю ріш ення
ради направляю ться керівникам місцевих органів виконавчої влади і органів
місцевого сам оврядування, підприємств, установ та організацій незалеж но від
форми власності, представникам громадських організацій. Ріш ення ради маю ть
реком ендаційний характер.
4.5. Г олова та члени ради працю ю ть на гром адських засадах.
4.6. О рганізаційне та м атеріально-технічне забезпечення діяльності ради
здійсню ється відповідними служ бами обласної держ авної адміністрації.
Заступник голови
обласної держ авної адм іністрації

В .І.Чабан

Додаток
до розпорядження голови
обласної державної адміністрації

0 5 -0 ? ЛР/7 № *& £
СКЛАД
координаційної ради у справах дітей
обласної державної адміністрації

Чабан
Вадим Іванович

- заступник голови обласної державної адміністрації,
голова ради

Міхєєва
Олена Володимирівна

- начальник служби у справах дітей обласної
державної адміністрації, заступник голови ради

Ш вед
Тетяна Антонівна

начальник
відділу
захисту
прав
дітей,
профілактичної діяльності, організації роботи з базою
даних та діловодства служби у справах дітей обласної
державної адміністрації, секретар ради
Члени ради:

Бардашевська
Анна Іванівна

- директор Херсонської обласної бібліотеки для дітей
ім.Дніпрової Чайки (за згодою)

Баришнікова
Ольга Сергіївна

- заступник начальника служби у справах дітей
обласної державної адміністрації - начальник відділу
з усиновлення, здійснення функцій щодо опіки,
піклування
над
дітьми-сиротами,
дітьми,
позбавленими батьківського піклування, фінансової
діяльності та кадрової роботи

Бикова
Ганна Олексіївна

- директор комунального закладу Херсонської
обласної ради
«Центр
соціально-психологічної
реабілітації дітей»

Бондарева
Ліна Володимирівна

заступник директора Департаменту охорони
здоров’я
обласної
державної
адміністрації
начальник
управління
з
організації медичної
допомоги населенню

Г оршкова
Світлана Василівна

- начальник відділу систематизації законодавства,
правової освіти та роботи Головного територіального
управління юстиції у Херсонській області (за згодою)
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Продовження додатку
Дюкар
Любов Федорівна

- начальник служби у справах дітей Суворовської
районної у м.Херсоні ради (за згодою)

Єрашов
Євген Олександрович

директор
Херсонського
зайнятості (за згодою)

обласного

центру

Капліна
Віра Іванівна

- начальник служби у справах дітей виконкому
Херсонської міської ради (за згодою)

Князева
Олена Володимирівна

- заступник директора Департаменту соціального
захисту населення обласної державної адміністрації начальник управління соціального захисту населення

Крюковська
Людмила Федорівна

- голова Асоціації прийомних батьків та батьківвихователів (за згодою)

Литвиненко
Анжела Вікторівна

заступник
«Херсонський
(за згодою)

Лисенко
Ірина М иколаївна

- начальник відділу позаш кільної освіти, виховної
роботи та інтернатних закладів управління освіти,
науки та молоді обласної держ авної адм іністрації

М уценко
Дмитро Валентинович

директор Херсонського обласного
соціальних служб для сім ’ї, дітей та
(за згодою)

Пшонь
Тетяна Сергіївна

- начальник відділу молодіжної превенції управління
превентивної діяльності
Головного
управління
Національної
поліції
у
Херсонській
області
(за згодою)

голови
обласний

громадської
організації
центр «Успішна жінка»

центру
молоді

Полегцук
Євгеній Сергійович

- заступник начальника МВ з питань апробації
Південного міжрегіонального управління з питань
виконання кримінальних покарань та апробації
М іністерства юстиції України (за згодою)

Хребір
Олена Михайлівна

- начальник служби у справах дітей Каланчацької
районної державної адміністрації

Заступник голови
обласної державної адміністрації

В.І .Чабан

