
 
У К Р А Ї Н А 

Харківська область 

Зміївський район 

КОМСОМОЛЬСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ    
 

  24  січня  2017 року                                                         №  35 

 

Про затвердження плану роботи 

громадської комісії з питань захисту 

прав дитини при виконкомі 

Комсомольської селищної ради на 2017 

рік 
 

 

На виконання делегованих повноважень зазначених  у п.п. 4 п. «б» ст. 34 та 

п.п. 7 п. «б» ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

виконком Комсомольської селищної ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити план роботи громадської комісії з питань захисту прав дитини 

при виконкомі Комсомольської селищної ради на 2017 рік (додаток №1). 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

Комсомольського селищного голови Тимченко О. В. 
 
 

 

 

 

 

Заступник Комсомольського  

селищного голови                                                                  М.М.Дубнюк  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток № 1  
до рішення виконавчого комітету 

Комсомольської селищної ради 

від  24  січня 2017 р. № 35 

 

ПЛАН 

роботи громадської комісії з питань захисту прав дитини  

при виконкомі Комсомольської селищної ради на 2017 рік 
№ 

з/п 

Заходи строк 

проведення 

відповідальні 

1 Затвердження плану роботи на 2017р. січень 2017 Тимченко О. В.  

2 Проведення засідання громадської комісії з питань 

захисту прав дитини 

не рідше ніж 

1 раз на 

квартал 

Тимченко О. В., 

Риженко Т.Г. 

3 Ведення обліку: сімей, які опинились в складних 

життєвих обставинах, багатодітних сімей, дітей-

сиріт та дітей, які залишились без батьківського 

піклування. 

постійно Риженко Т.Г. 

4 Обстеження умов проживання сімей, що опинились 

в складних життєвих обставинах, для подальшої 

постановки їх на облік або соціальний супровід в 

Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 

постійно Тимченко О. В., 

Риженко Т.Г. 

5 Складання актів обстеження умов проживання сімей 

у яких діти навчаються в будинку-інтернат та сім’ї, 

які звернулися за обстеженням з різних сімейних 

обставин  

при 

отриманні 

усної або 

письмової 

заяви 

Тимченко О. В., 

Риженко Т.Г. 

6 Проведення роботи з батьками учнів, які не 

відвідують заняття в навчальних закладах без 

поважних причин 

при 

отриманні 

листів з 

навчальних 

закладів 

Тимченко О. В., 

Риженко Т.Г.  

7 За запитом служби у справах дітей Зміївської РДА 

здійснювати перевірку збереження майна, права 

власності або користування яким мають, або 

закріплено за дітьми сиротами та дітьми 

позбавленими батьківського піклування 

постійно Тимченко О. В., 

Риженко Т.Г. 

8 Розгляд звернень щодо неналежного виконання 

батьками, опікунами, піклувальниками обов’язків з 

виконання або щодо зловживання ними своїми 

правами 

при 

отриманні 

звернень 

Тимченко О. В., 

Риженко Т.Г.  

9 Проведення рейдів, з метою контролю дозвілля 

неповнолітніх та перевірки дотримання 

законодавства щодо заборони продажу алкогольних, 

слабоалкогольних напоїв та тютюнових виробів 

неповнолітнім на території Комсомольської 

селищної ради. 

щоквартальн

о  

Тимченко О. В., 

Риженко Т.Г.  

10 Звіт комісії про результати роботи за 2017 рік IV квартал Тимченко О. В., 

Риженко Т.Г. 

 

 

 

Заступник Комсомольського  

селищного голови                                                                  М.М. Дубнюк  


