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Зареєстровано в Головкому територіальному
пінні юстиції у і полтавській області

Про затвердж ення П олож ення
про

комісію

з

питань

захисту прав дитини

при

ра йде ржадмі ні страції
Керівник органу

І вер ш ен ої реестра

В ідповідно до
адміністрації»,

статей 6, 13, 23 Закону У країни «Про місцеві державні

пункту 3 постанови

К абінету

М іністрів

У країни від

24 вересня 2008 року № 866 «П итання діяльності органів опіки та піклування,
пов’язаної із

захистом

прав

дитини» (зі змінами), з метою сприяння

забезпеченню реалізації права дитини на ж иття, охорону здоров’я, освіту,
соціальний захист, сімейне виховання та всебічний розвиток:
і.
дитини при

Затвердити П олож ення про
райдерж адм іністрації (додається).

комісію з питань захисту

пра

2

2. Н ачальнику служ би у справах дітей районної держ авної адм іністрації
(М арченко Т.М .) подати розпорядж ення на держ авну реєстрацію до Головного
територіального управління ю стиції у П олтавській області та забезпечити його
оприлю днення в районних засобах м асової інформації.

3. Це розпорядж ення набирає чинності з дня його опублікування.

4. К онтроль за виконанням розпорядж ення покласти на заступника голови
районної держ авної адм іністрації Бибика В.П.

Голова
районної держ авної
адміністрації

О. КО ВГА Н

~

ЗА ТВ ЕРД Ж ЕН О

рації

Розпорядж ення голови
з

райдерж адм іністрації
28 лю того 2019 року №

Зареєстровано в Головному територіальному
управлінні юстиції у Полтавській області
20/^р, за Ш

Керівник органу
д ерш зної

П О Л О Ж ЕН Н Я
про комісію з питань захисту прав дитини

#

■£ '■ ■'■

при райдерж адміністрації
1. К омісія з питань захисту прав дитини при райдерж адм іністрації (далі комісія)

є

консультативно-дорадчим

органом,

що

утворю ється

головою

районної держ авної адміністрації.
2. Комісія у своїй діяльності керується К онституцією і законами України,
а також указам и П резидента У країни та постановам и В ерховної Ради У країни,
прийнятими відповідно до К онституції і законів У країни, актами К абінету
М іністрів У країни та цим П оложенням.
3. О сновним завданням комісії є сприяння забезпеченню реалізації прав
дитини

на ж иття,

охорону зд оров’я,

освіту,

соціальний

захист,

сімейне

виховання та всебічний розвиток.
-т. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:
і

затвердж ує персональний склад м іж дисциплінарної команди із числа

.. Л.. лісів м ісцевих органів держ авної влади, зокрем а служ би у справах дітей
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>
Ч орнухинської районної держ авної адміністрації, відділу освіти, молоді та
спорту

Ч орнухинської

соціального

захисту

районної
населення

держ авної

адміністрації,

Ч орнухинської

управління

районної

держ авної

адміністрації, Ч орнухинського відділення поліції Л охвицького відділу поліції
Головного

управління

Н аціональної

поліції

в

П олтавській

області,

комунального некомерційного підприємства «Ч орнухинський центр первинної
медико-санітарної допомоги»,

комунального

некомерційного

підприємства

-Чорнухинська районна лікарня» Ч орнухинської районної ради П олтавської
області, Ч орнухинського районного центру соціальних служб для сім ’ї, дітей та
молоді, закладів освіти, соціального захисту населення (далі - уповноваж ені

1 розглядає питання щодо:

л знання служ бою у справах дітей заяви та докум ентів для реєстрації
наро;л::.лля дитини, батьки якої невідомі;

л дільності надання дозволу органом опіки та піклування бабі, діду,
ін ш л :: родичам дитини забрати її з пологового будинку або іншого закладу
охололи здоров’я, якщ о цього не зробили батьки дитини;

доцільності підготовки та подання д о суду позову чи висновку органу
опіхл ла піклування про позбавлення, поновлення батьківських прав, відібрання
ди ти н: і у батьків без позбавлення батьківських прав;

виріш ення спорів між батьками щ одо визначення або зміни прізвищ а та
імені дитини;

виріш ення спорів між батьками щ одо визначення місця прож ивання
дитини;
виріш ення спорів щ одо участі одного з батьків у вихованні дитини та
визначення способів такої участі;

з
підтвердж ення місця прож ивання дитини для її тимчасового виїзду за
межі України;

доцільності

побачення

з

дитиною

матері,

батька,

які

позбавлені

батьківських прав;

визначення форми влаш тування дитини-сироти та дитини, позбавленої
батьківського піклування;

доцільності встановлення, припинення опіки, піклування;

стану утрим ання і виховання дітей у сім ’ях опікунів, піклувальників,
прийомних с ім ’ях, дитячих будинках сімейного типу та виконання покладених
на них об ов’язків;

стану збереж ення майна, право власності на яке або право користування
яким маю ть діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;

розгляду

звернень

дітей

щ одо

неналеж ного

виконання

батьками,

опікунами, піклувальниками об ов’язків з виховання або щ одо зловж ивання
ними своїми правами;

доцільності продовж ення строку перебування дитини-сироти або дитини,
: : 'ів д е н о ї батьківського піклування, у закладі охорони здоров'я, освіти,
: му закладі або установі, в яких прож иваю ть діти-сироти та діти, позбавлені
ьсьхого піклування;

н- статусу дитини, яка постраж дала внаслідок воєнних дій та
ї

-т

■:

- іл ік тів ;
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забезпечення реалізації прав дитини на життя, охорону здоров’я, освіту,
соціальний захист, сімейне виховання та всебічний розвиток;

3) розглядає підготовлені су б ’єктами соціальної роботи із сім ’ями, дітьми
та молоддю м атеріали про стан сім ’ї, яка перебуває у складних ж иттєвих
обставинах, у тому числі сім ’ї, в якій існує ризик відібрання дитини чи дитину
вже відібрано у батьків без позбавлення їх батьківських прав, с ім ’ї, дитина з
якої влаш товується до закладу інституційного догляду та виховання дітей на
цілодобове перебування за заявою батьків і за результатами розгляду цих
матеріалів подає уповноваж еним суб’єктам реком ендації щодо:

взяття під Соціальний супровід сімей, в яких поруш ую ться права дитини
(заверш ення або продовж ення у разі потреби строку соціального супроводу);

направлення

(в

разі

потреби)

батьків,

які

неналежно

виконую ть

батьківські о б о в’язки, для проходження індивідуальних корекційних програм
до уповноваж ених су б ’єктів, які відповідно до компетенції розробляю ть і
виконую ть такі програми;

4) розглядає питання щ одо обґрунтованості обставин, за яких відсутні
можливості для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за місцем
проживання (перебуванняі. та приймає ріш ення про доцільність влаш тування
дитини до загальноосвітньої іпколи-інтернату Ї-ІІІ ступеня за заявою батьків із
визначенням строку її перебування в ш колі-інтернаті.

Під час ухвалення ріш ення про доцільність влаш тування дитини до
загальноосвітньої ш коли-інтернату І-ІІІ ступеня враховується думка дитини у
. коли вона досягла такого віку та рівня розвитку, що може її висловити.
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5. Комісія має право:

одерж увати в установленому законодавством порядку необхідну, для її
діяльності

інф ормацію

від

органів

виконавчої

влади,

органів

місцевого

самоврядування, підприємств, установ та організацій;

подавати пропозиції щ одо вж иття заходів до посадових осіб у разі
не до три ма ння ними вим ог законодавства про захист прав дітей, у тому числі
дітей-епріт і дітей, позбавлених батьківського піклування;

утворю вати робочі групи, залучати до їх роботи уповноваж ених суб’єктів,
громадські о б ’єднання (за згодою ) для підготовки пропозицій з питань, які
розглядає комісія;.

залучати до р о зв’язання актуальних проблем дітей благодійні організації,
громадські о б ’єднання, су б ’єктів підприєм ницької діяльності (за згодою).

6. Комісію очолю є голова районної держ авної адміністрації.

О рганізація діяльності ком ісії забезпечується служ бою у справах Дітей
Чорнухинської райдержадміністрації.

Заступник голови районної держ авної адм іністрації може виконувати
повноваження заступника голови комісії.

7. До складу комісії на громадських засадах входять начальник служби у
справах дітей Чорнухинської районної держ авної адміністрації, начальник
відділу

освіти,

адміністрації,

молоді
начальник

та

спорту
управління

Ч орнухинської
соціального

районної

державної

захисту

населення

Чоркух и 11ської районної держ авної адміністрації, начальник Чорнухинського
відділення

поліції

Національної

поліції

Л охвицького

відділу

в П олтавській

поліції

Головного

управління

області, головний лікар комунального

б

некомерційного
сій Гітарної

підприємства

допомоги»,

«Ч орнухинський

головний

лікар

центр

первинної

комунального

меди ко

некомерційного

підприєм ства «Чорнухинська районна лікарня» Ч орнухинської районної ради
П олтавської області, директор Чорнухинського районного центру соціальних
служб для с ім ’ї, дітей та молоді.
8. О сновною організаційною формою діяльності ком ісії є засідання, які
проводяться в разі потреби, але не рідш е ніж один раз на місяць.

Засідання комісії є правомочним, якщ о на ньому присутні не менше як дві
третини загальної кількості її членів.

До участі в засіданнях комісії обов’язково запрош ую ться повнолітні
особи, стосовно яких приймається ріш ення або складається висновок органу
опіки та піклування. Ці особи повинні бути належ ним чином повідомлені про
час та місце проведення засідання.

У разі неявки таких осіб на засідання та неповідомлення про поважні
причини відсутності ріш ення або висновок мож уть бути прийняті без їх участі
на наступному засіданні комісії, про час та місце проведення якого такі особи
повинні бути попередж ені письмово.

На засідання можуть запрош уватися представники підприємств, установ,
організацій, а також громадяни У країни, іноземці та особи без громадянства,
які перебуваю ть на території У країни на законних підставах, що беруть
безпосередню участь у р о зв ’язанні проблем конкретної дитини, з правом
дорадчого голосу, дитина, якщ о вона досягла такого віку та рівня розвитку, що
може висловити свою думку.

9. К омісія відповідно до компетенції прийм ає ріш ення, організовує їх
виконання, подає реком ендації органу опіки та піклування для прийняття
відповідного ріш ення або підготовки висновку для подання його до суду.

7
10.

Ріш ення або рекомендації комісії приймаю ться шляхом відкритого

голосування простою більш істю голосів членів комісії, присутніх на засіданні.
У разі рівного розподілу голосів виріш альним є голос голови комісії.

1 1. О крема дум ка члена комісії, який голосував проти прийняття ріш ення
або рекомендацій, викладається у письмовій формі та додається до нього (них).

12. Голова, його заступник і члени комісії беруть участь у її роботі на
громадських засадах.

Н ачальник служби
у справах дітей
раидержадмі ні страці і

Т.М . М арченко

