ТЕРЕБОВЛЯНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА ЛДМIНIСТРАЦtЯ

тЕрнопшьськоi оБлАстI
РОЗПОРШЖЕННЯ

голови рАйонноi двгжавноi ддмIнIстгацII
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Про запверdнсення
Полоясеннп про комiсiю з
пumань змuслпу прав lumuнu
Тер ебомя нс ь Koi ра йо н н о i
d ер эк а в н oi adM iH icmp а цi:i
Вiдповiдно до статей 6,23, З9,4l Закону Украihи <Про мiсцевi державнi
адмiнiстрацii>, гryнкту 3 постанови Кабiнеry MiHicTpiB УкраiЪи вiд 24 вересня
2008 року

М

866 <<Питання дiяльностi органiв опiки та пiшryвалня, пов'язаноi iз

захистом прав дитини> (iз змiнами) та
реа_тriзацii прав

з

метою сприяЕня забезпеченню

дитини на життя, охорону здоров'я, ocBiry, соцiаlrьний захист,

сiмейне виховання та всебiчний розвиток:

1.

Затвердити Положення про комiсiю

з

питань захисту прав дитини

Теребовлянськоi районноi державноi адмiнiстрацii, шо додаеться.
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2.Це

розпорядження набирае чинностi

з дня його

офiцiйного

оrryблiкування.

Контроль за викоIlzш шм цього розпорядженнJl покпасти на першого
засчпника половп районноi державноi адмiнiстрацii Володш,rира ЩОВГАНJI.
3.

Юрiй НИШТА

ЗАТВЕРДКЕНО
розпорядження голови
Теребовлянськоi районноi
державноi адмiнiстрачii
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реестрацii

ПОЛОЖЕННЯ
про комiсiю з пптаЕь захисту прав дитинп

Теребовлянськоi районноi державноi адмiнiстрацii

1. Комiсiя з питань захисту прав дитини Теребовлянськоi районноi
державноi адмiнiстрацiт (да:li

-

Комiсiя) е органом, що утворюеться головою

районноi державноi адмiнiстацii.
2. КомiсiЯ у своiЙ дiяльностi керу€тьсЯ

Констиryцiею i законами Украiни,

а також указами Президента Украiни та постанов€ll\4и BepxoBHoi Ради Украiни,

прийнятимИ вiдповiднО до Констиryцii

i

законiв Украiни, актами Кабiнеry

MiHicTpiB Украiни та цим Положенням.
3. основним завданIIям KoMicii е сприяння забезпеченню реаlriзацii прав

дитини на життя, охороЕу здоров'я, ocBiry, соцiальний захист, сiмейне
вихованЕя та всебiчний розвиток.
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4.

Комiсiя вiдповiдно до покладених на неi завдань:

l)

затверлжу€

персональний склад мiждисциплiнарноТ комаЕди iз числа

працiвникiв органiв державноi влади та органiв мiсцевого самоврядуваншI,
зокрема служби у справ€rх дiтей,

стру

них пiдроздiлiв районноi державноt

адмiнiстрацii з питань освiти, охорони lдоров'я, соцiального захисту населення,
уповновФкеншх пiдроздiлiв органiв

Н

iоншrьноi полiцii (органiв ювенальноi

превенцф, закладiв освiти, охорони здоров'я, соцiа:lьного захисту населеннJI
(да.пi - уповноваженi суб'екти);

2) розглядае питання щодо:

подання сJryжбою

у

справах дiтей заяви та документiв для реестрацii

народження дитини, батьки якоi невiдомi;

доцiльностi Еадання дозвоJry ганом опiки та пiк.тryвання бабi, дiду,
iншим родичам дитини забрати i'i з пологового булинку або iншого закJIаду
охорони здоров'я, якщо цього не зробили батьки дитини;

доцiльностi пiдготовки та подання до с}ду позову чи висновку органу
опiки та пiктryваннЯ про позбавленЕя, поновлення батькiвських прав, вiдiбрання
дитини у батькiв без позбавлення батькiвських прав;
вирiшення спорiв Miж батьками щодо визначення або змiни прiзвища та
iMeHi дитини;

вирiшення спорiв мiж батьками щодо визначенrrя мiсця проживаннJI
дитини;

вирiшення спорiв щодо yracTi одного з батькiв у вихованнi дитини та
визначенЕя способiв TaKoi yracTi;

пiдтвердження мiсця проживання дитини для
межi Украiни;

доцiльностi побачення
батькiвських прав;

з

ii

тимчасового виiзду за

дитиною MaTepi, батька,

якi

позбавленi

визначення форми влаштування дитини-сироти та дитини, позбавленоi
батькiвського пiктryвання;
доцiльностi встаЕовrIенЕя, припинення опiки, пiюryвання;

стаЕу утримаrrrrя

i

виховtlння дiтей

у сiм'ях

опiкунiв, пiшryвальникiв,

прийомних сiм'ях, дитячих будинках сiмейного типу та виконанЕя покJIадених
на них обов'язкiв;

стану збереження майн , право власностi на яке або право користування
яким мЕlють дiти-сироти та дiти, позбавленi батькiвського пiклування;

розгляду звернень дiтей щодо ,rar,*Й"о.о виконання батьками,
опiкунами, пiктryва-тrьниками обов'язкiв з виховання або щодо зловживання
ними своiми правами;
доцiльностi продовження строку перебування дитини-сироти або дитини,

позбавленоi батькiвською пiк.тryвання,

у

закладi охорони здоров'я, освiти,

iншому закладi або ycTaHoBi, в яких проживають дiти-сироти та дiти, позбавленi
батькiвського пiюryвання;

надання статусу дитини, яка пос,Iраждала внаслlдок военних дlи та
збройних конфлiктiв;
забезпеченrrя решiзацii прав

д

ни на життя, охорону здоров'я, ocBiry,

соцiальний захист, сiмейне вихованЕя а всебiчний розвиток;
3) розглядае пiдготовленi суб'ектами соцiа:lьноi роботи iз сiм'ями, дiтьми

та молоддю матерiали про стан ciM'i, яка перебувае

у

скJIадних життевих

обставинах, у тому числi ciM'i, в якiй icHye ризик вiдiбранЕя дитини чи дитину

вже вiдiбрано у батькiв без позбавлення ix батькiвських прав, ciM'i, дитина з
якоТ влаштову€ться

до закJIаду iнстиryцiйного догJIяду та виховання дiтей на

цiлодобове перебування за з€Iявою батькiв

i

за результатами розгляду цих

MaTepialriB подае уповноважеЕим суб'ектам рекомендацiТ щодо:

взятгя пiд соцiальний супровiд сiмей, в яких порушуIоться права дитини
(завершенrrя або продовження у разi по,греби строку соцiального супроводу);
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направлення

(в разi

потреби) батькiв,

якi

неЕ€uIежно

виконують

батькiвськi обов'язки, дJuI проходження iндивiдуtlльних корекцiйних програ}r

до уповноважених суб'ектiв, якi вiдповiдно до компетеЕцii розробляють i
викоFгуIоть TaKi програми;

4) розглядае питання щодо обфунтованостi обставин, за яких вiдсутнi
можливостi для здобуггя дитиною повноi загальноТ середньоi освiти за мiсцем
проживання (перебування), та приймае рiшення про доцiльнiсть влаштування
дитини до загЕulьноосвiтньоi школи-iнтернату I-IiI ступеЕя за заявою батькiв iз
визначеЕням строку'ii перебуванrrя в школi-iнтернатi.

Пiд час

ухвЕIлення рiшення

про доцiльнiсть влашryвання дитини до

загальноосвiтньоi школи-iнтернату I-III сryпеня враховусться дупка дитини у
разi, коли вона досягла тaжого BiKy та рiвня розвитку, що може

5.

iT

висловити.

Комiсiя мае право:

одержувати в ycTaHoыIeEoMy законодавством порядку необхiдну для iT

дiя:lьностi iнформацiю

вiд органiв

виконавчоi влади, оргаЕiв мiсцевого

самоврядувЕlння, пiдприсмств, установ та органiзацiй;

подавати пропозицii щодо вжитгя заходiв до посадових осiб

у

разi

ЕедотриманшI Еими вимог законодавства про зЕйист прав дiтей, у тому числi
дiтей-сирiт i дiтей, позбавлених батькiвською пiюryвання;

угворювати робочi цупи, зал)лати до ix роботи уповновzDкених
суб'ектiв, громадськi об'еднання (за згодою) для пiдготовки пропозицiй з
питань, якi розглядае Комiсiя;

заггIати до розв'язання актучIльних проблем дiтей благодiйнi органiзацii,
громадськi об' еднання, суб'ектiв пiдприемницькоi дiяльностi (за згодою).

Комiсiю очолюе голова райоIrноi державноi адмiнiстрацii.
Органiзацiя дiяльностi KoMicii забезпечуеться службою у справах дiтей
б.

Теребовлянськоi районноi державноi адмiнiстрацii.

Засryпник голови районноi державноi адмiнiстрацii може виконувати
повноваженIuI заступника голови KoMiciT.

7.

,Що складу

KoMicii на громадських засадах входять керiвники

стр1ктурних пiдроздiлiв районноi державноi адмiнiстрацii

з

питань освiти,

охорони здоров'я, соцiального зЕlхисту населення, сrryжби

у

справах дiтей,

центру соцiа-пьних сrryжб для ciM'i, дiтей та молодi, заступники керiвникiв

органiв Нацiоншrьноi полiцii (органiв ювенальноi превенцii) та Мiн'юсry,
закладiв освiти, охорони здоров'я, соцiального

aЙ"rу

населеннJI.

8. Основною органiзацiйною формою дiяльностi KoMicii е засiдання, якi
проводяться в разi потреби, апе не рiдше нiж один раз на мiсяць.

Засiдання KoMicii е правоможним, якщо на ньому присутнi не менше як
двi третини загальноi кiлькостi
.Що

iT

членiв.

1частi в засiданнях KoMicii обов'язково запрошуIоться повнолiтнi

особи, стосовно

якI]D(

приймаеться рiшенrrя або складасться висновок органу

опiки та пiктryвання. Щi особи повиннi бути напrежним чином повiдомленi про
час та мiсце проведення засiдання.

У

разi неявки таких осiб на засiдання та неповiдомлення про поважнi
причини вiдсутностi рiшенrrя або висновок моrqдь бути прийнятi без ik ylacTi
на насц/пному засiданнi KoMicii, про час та мiсце проведення якого TaKi особи

повиннi бути попередженнi письмово.

На засiдання мохqдь запропrуватися представники пiдприемств, установ,
органiзацiй, а також громадяни Украiни, iноземцi та особи без громадянства,

якi

перебувають на територii Украiни на закоЕних пiдставах, що беруть

безпосередню rIасть

у

розв'язаннi проблем KoHKpeTHoi дитйни,

з

правом

дорадчого юлосу, дитиЕа, якщо воЕа досягла такого BiKy та рiвня розвитку, що
може висловити свою др{ку.
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9. Комiсiя вiдповiдно до компетенцii приймае рiшення, органiзовус

i.x

викоЕанЕя, подае рекомендацii оргаЕу опiки та пiктryвання для прийняття
вiдповiдною рiшення або пiдготовки висIIовку для под€lння його до суду.

l0. РiшеннЯ або рекомендацii KoMicii приймаються

IIIJIяхом вiдкритого

голосуваЕЕя простою бiльшiстю голосiв членiв KoMicii, присутнiх на засiданнi.

у

koMicii,
разi рiвного розподirry голосiв вирiшаrrьним е голос голови
11. Окрема думка члена KoMicii,

"*"й

.onory"aв проти прийняття рiшення

або рекомендацiй, викладасться у письмовiй формi та дода€ться

12. Голова, його засryпник

i

до нього (них).

члени KoMicii беруть fracтb у

ii

роботi на

громадських засадах.

IIачальник служби у справах
дiтей районноi державпоi адмiпiстрацii

qJ,ф-оiдiя

БорЕцькА

