УКРАЇНА

ОЛЕВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови обласної державної адміністрації

від 31.05.2011 року № 148
Про затвердження заходів з
реалізації в районі державної
політики щодо підтримки
сім‘ї на 2011 рік
Відповідно до ст.13, ст.23 Закону України «Про місцеві державні
адміністрації», та розпорядження голови обласної державної адміністрації
від 17.05.2011 року № 184 «Про затвердження заходів з реалізації в області
державної політики щодо підтримки сім’ї на 2011 рік», з метою зміцнення
інституту сім’ї як первинного осередку, удосконалення системи соціальної
допомоги родинам з боку місцевих органів влади, підвищення статусу сім’ї в
районі, створення сприятливих умов для повноцінного розвитку сім’ї
гармонізації взаємостосунків поколінь:
1. Затвердити заходи з реалізації в районі державної політики щодо
підтримки сім’ї на 2011 рік.
2. Фінансування витрат на реалізацію визначених заходів здійснювати за
рахунок коштів передбачених на ці цілі у відповідних бюджетах.
3. Структурним підрозділам райдержадміністрації зазначеним у заходах,
забезпечити їх виконання до 01 січня 2012 року та інформувати відділ у справах
сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації.
4. Відділу у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації
узагальнену інформацію подати до головного управління у справах сім’ї,
молоді та спорту облдержадміністрації до 10.01.2011 року.
5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника
голови райдержадміністрації Ковальчука О.С.
Голова районної
державної адміністрації

А.В. Дяченко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядженням голови
райдержадміністрації
від 31.05.2011 року № 148

ЗАХОДИ
з реалізації в районі державної політики
щодо підтримки сім’ї на 2011 рік
1. З метою підтримки обдарованих дітей сприяти у зміцненні
матеріально-технічної бази, розширенні мережі дитячих закладів культури,
відкритті філій шкіл естетичного виховання району, позашкільних виховних і
клубних закладів.
Відділи райдержадміністрації: культури і
туризму, освіти.
Протягом року.
2. Запроваджувати у навчальних закладах району ефективні форми
роботи педагогічного всеобучу. Забезпечити його належну роль у здійсненні
національного відродження родини, підготовці батьків до виконання
своїх обов‘язків, наданні їм правової, психолого-педагогічної, інформаційної
допомоги.
Відділ освіти райдержадміністрації.
Протягом року.
3. Відроджувати національні сімейно-родинні свята та обряди,
пропагувати кращі педагогічні надбання, спрямовані на зміцнення родинного
виховання, духовності, моральних цінностей та національної гідності громадян
України.
Відділи райдержадміністрації: освіти,
у справах сім’ї, молоді та спорту.
Протягом року.
4. Забезпечити проведення заходів до Дня захисту дітей, Дня сім’ї, Дня
матері з широким залученням соціально незахищених категорій сімей та дітей.
Відділ у справах сім’ї, молоді та
спорту райдержадміністрації, служба у
справах дітей райдержадміністрації,
РЦ СССДМ.
Протягом року.
5. Сприяти в активізації національного усиновлення, розвивати
пріоритетні форми сімейного виховання шляхом створення дитячих будинків
сімейного типу, прийомних сімей в районі та забезпечувати належні умови для
їх функціонування.
Служба у справах дітей
райдержадміністрації, РЦ СССДМ.
Протягом року.

6. У рамках діяльності служб соціальної підтримки сімей здійснювати
соціальний супровід дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей,
соціальний супровід та соціальне інспектування сімей, які перебувають у
складних життєвих обставинах.
Районний центр соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді.
Протягом року.
7. Надавати малозабезпеченим багатодітним і неповним сім‘ям
гуманітарну допомогу.
Відділ у справах сім’ї, молоді та
спорту райдержадміністрації.
Протягом року.
8. Залучати до благодійних акцій підприємства господарського комплексу
з метою матеріальної підтримки дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського
піклування, дітей інвалідів, будинків сімейного типу, прийомних сімей,
найбільш незахищених категорій сімей.
Відділи райдержадміністрації: освіти,
у справах сім’ї, молоді та спорту,
служба у справах дітей
райдержадміністрації, РЦ СССДМ.
Протягом року.
9. Продовжити практику проведення систематичних рейдів з питань
попередження бездоглядності і правопорушень серед дітей. Систематично
проводити рейди, обстеження умов проживання дітей у сім‘ях де склалася
кризова ситуація та надавати їм адресну допомогу.
Служба у справах дітей
райдержадміністрації, РЦ СССДМ.
Протягом року.
10. Забезпечувати організацію змістовного дозвілля дітей та молоді у
позаурочний час шляхом залучення їх до роботи в гуртках, клубах,
секціях.
Відділи райдержадміністрації: освіти,
у справах сім’ї, молоді та спорту.
Протягом року.
11. Сприяти у першочерговому оздоровленні та відпочинку та відпочинку
дітей-сиріт, дітей із малозабезпечених, багатодітних сімей, дітей, які
перебувають у складних життєвих умовах, розширювати мережу дитячих
оздоровчих закладів системи освіти.
Відділи райдержадміністрації: у справах
сім’ї, молоді та спорту, освіти,
центральна районна лікарня.
Протягом року.

12. Широко практикувати проведення масових заходів із дітьми,
учнівською та студентською молоддю, спрямовані на утвердження здорового
способу життя, профілактики наркоманії, ВІЛ/СНІДу та висвітлювати їх у
засобах масової інформації.
Відділи райдержадміністрації: освіти,
у справах сім’ї, молоді та спорту, сектор
зв’язків зі ЗМІ та громадськістю апарату
райдержадміністрації, РЦ СССДМ.
Протягом року.
13. З метою запобігання ранньому соціальному сирітству продовжити на
базі пологових відділень, жіночих консультацій, кабінетів планування сім’ї
роботу консультативних пунктів для жінок, які мають намір відмовитись від
новонародженої дитини.
Районний центр соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді.
Протягом року.
14. Забезпечувати розробку та виготовлення соціальної реклами,
спрямованої на запобігання ранньому соціальному сирітству, дитячій
бездоглядності, жорстокому поводженню з дітьми, пропаганди сімейних форм
виховання дітей-сиріт і дітей позбавлених батьківського піклування, соціальній
підтримці сімей із дітьми; сприяти в поширенні цієї реклами.
Районний центр соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді.
Протягом року.
15.Проводити селекторний скринінг спадкових захворювань серед
дітей із подальшим генетичним консультуванням та допологовою діагностикою
в родинах високого ступеню ризику цих захворювань. З метою профілактики
спадкових захворювань, інвалідності та смертності дітей від вроджених хвороб
обміну речовин запровадити комплексні скрипінгові програми обстеження
новонароджених.
Центральна районна лікарня.
Протягом року.
16. Забезпечувати зайнятість підлітків і молоді з багатодітних і
малозабезпечених сімей під час канікул в учнівських та молодіжних бригадах,
таборах праці з відпочинку, молодіжних трудових загонах, сприяти у
працевлаштуванні молодих людей із багатодітних сімей.
Відділи райдержадміністрації: у справах
сім’ї, молоді та спорту,освіти.
Протягом року.
17. Сприяти у поліпшенні житлових умов громадян, що проживають у
сільській місцевості та працюють у галузі сільськогосподарського виробництва,
обслуговуючої сфери, переробної промисловості, у закладах культури, охорони

здоров’я, освіти шляхом надання довгострокових кредитів на будівництво на
купівлю житла, газифікацію будинків, водопостачання на селів.
Управління агропромислового
розвитку райдержадміністрації.
Протягом року.
18. Забезпечувати своєчасну виплату державної допомоги сім’ям із
дітьми, державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і
прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках
сімейного типу та прийомних сім’ях.
Управління праці та соціального
захисту населення райдержадміністрації.
Протягом року.
19. Продовжувати роботу з надання спонсорської допомоги установами,
організаціями та підприємствами усіх форм власності будинку сімейного типу.
Управління праці та соціального захисту
населення райдержадміністрації.
Протягом року.
20. Продовжувати подальшу роботу щодо організації оздоровлення
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а в першу
чергу дітей-сиріт та дітей-інвалідів, які проживають на радіоактивно
забруднених територіях району.
Управління праці та соціального захисту
населення райдержадміністрації.
Протягом року.
21. Проводити спортивні змагання «Тато, мама я – спортивна сім‘я»,
забезпечувати участь сімей у Всеукраїнській естафеті «Україна – сім’я єдина»
з метою відродження народних родинних традицій, формування здорового
способу життя.
Відділи райдержадміністрації: у справах
сім’ї , молоді та спорту, освіти.
Протягом року.
22. Забезпечувати створення належної інфраструктури спортивних
об‘єктів для задоволення потреб сімей у послугах фізичної культури і спорту.
Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту
райдержадміністрації.
Протягом року.
23. Забезпечувати підтримку діяльності громадських релігійних
організацій, благодійних фондів, окремих громадян, діяльність яких
спрямована на поліпшення становища найбільш незахищених категорій сімей.
Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту

райдержадміністрації, сектор зв’язків зі
ЗМІ та громадськістю апарату
райдержадміністрації.
24. Проводити «виїзні дні» відділу у справах сім’ї, молоді та спорту
райдержадміністрації з метою проведення зустрічей із багатодітними,
малозабезпеченими, неповними сім’ями за місцем проживання.
Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту
райдержадміністрації.
Протягом року.
25. З метою підтримки молодих сімей, які народили дітей, проводити
акції «Народини».
Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту
райдержадміністрації.
26. Проводити роз’яснювальну роботу щодо умов пільгового
кредитування сімей з метою забезпечення сприятливих умов для становлення
та всебічного розвитку молодої сім‘ї, поліпшення демографічної ситуації в
районі.
Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту
райдержадміністрації.
27. Забезпечувати широке висвітлення ходу реалізації заходів у засобах
масової інформації, висвітлювати в друкованих ЗМІ і на телебаченні, радіо
родинні традиції українського народу, питання запобігання дитячій
бездоглядності та безпритульності, створення дитячих будинків сімейного
типу, прийомних сімей, популяризації традицій українського народу,
соціально-правового захисту дітей-сиріт, позбавлених батьківського
піклування.
Відділи райдержадміністрації: освіти,
у справах сім’ї, молоді та спорту, охорони
здоров’я, сектор зв’язків зі ЗМІ та
громадськістю апарату
райдержадміністрації.
___________________________________

