
  
 

УКРАЇНА 

 ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

             

від _______________ №________ 
                 м.Покровськ 
 

 

Про затвердження нового складу   

координаційної ради у справах  

дітей та  положення про неї  

 

 

 

З метою сприяння реалізації державної політики у сфері профілактики 

правопорушень серед дітей, соціально-правового захисту дітей, забезпечення 

скоординованих дій місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування щодо запобігання дитячої бездоглядності, відповідно до 

Закону України  «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи 

для дітей» із внесеними до нього змінами, керуючись статтями 34, 59,73 

Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконком міської 

ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити  новий склад координаційної ради у справах дітей 

(додаток 1)  

2. Затвердити положення  про координаційну раду у справах дітей 

(додаток 2). 

3.Рішення виконавчого комітету від 21.04.2016 №103 «Про 

координаційну раду у справах дітей» визнати таким, що втратило чинність. 

 

 

Міський голова        Р.Требушкін  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток № 2 

до рішення виконкому міської ради 

від____________________№______ 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про координаційну раду у справах дітей 

 

1. Загальні положення 

 

1.1.  Координаційна рада у справах дітей (далі – Рада) утворюється рішенням 

виконавчого комітету Покровської міської ради для координації діяльності органів 

місцевого самоврядування, державних структур, підприємств, установ і організацій, 

незалежно від форм власності у м. Покровськ й громадських організацій у сфері 

соціально-правового захисту та профілактики правопорушень серед дітей.  

 

1. 2. Рада здійснює свою діяльність відповідно до Конвенції ООН про права дитини,  

Конституції України, законів України, нормативно-правових актів Президента України, 

Кабінету Міністрів України,  розпоряджень голови Донецької обласної державної 

адміністрації, керівника військово-цивільної адміністрації, рішень Покровської міської 

ради та її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови і даного Положення. 

 

2. Основні завдання Ради:  

 

2.1. Координація дій структурних підрозділів Покровської міської ради, підприємств, 

установ і організацій, незалежно від форм власності у м. Покровськ, громадських структур 

по вирішенню питань соціального і правового захисту дітей, профілактики 

правопорушень  та організації роботи щодо запобігання бездоглядності  дітей. 

 

2.2. Формування громадської думки щодо державної політики з питань соціального і 

правового захисту дітей, профілактики правопорушень в їхньому середовищі, запобігання 

бездоглядності. 

 

2.3. Внесення пропозицій до проектів програм,  які реалізуються на території                

м. Покровськ,  в частині соціального  захисту  дітей, забезпечення прав, свобод і законних 

інтересів дітей та попередження вчинення ними правопорушень і запобігання 

бездоглядності. 

 

2.4. Внесення пропозицій щодо бюджетних асигнувань для реалізації  міських програм 

стосовно профілактики правопорушень та запобігання бездоглядності у дитячому 

середовищі. 

 

2.5. Вивчення та узагальнення об’єктивних даних щодо стану роботи з дітьми у 

м.Покровськ, внесення в установленому порядку пропозицій та рекомендацій до 

структурних підрозділів Покровської міської ради, підприємств, установ, організацій, 

незалежно від форм власності у  м.Покровськ, щодо удосконалення цієї роботи. 

 

2.6. Сприяння діяльності підприємств, установ, організацій, незалежно від форм 

власності у  м.Покровськ, окремих фізичних осіб щодо надання матеріальної підтримки та 

соціальної допомоги  дітям, які перебувають у складних життєвих обставинах, 

координація зв’язків з громадськими та благодійними організаціями тощо. 

 

 

 



 

3. Рада має право: 

 

3.1. Одержувати в установленому порядку від органів місцевого самоврядування, 

закладів, підприємств, установ, організацій, незалежно від форм власності у м.Покровськ, 

а також від громадських організацій інформацію і матеріали, необхідні для виконання  

завдань, покладених на Раду.   

 

3.2. Запрошувати на свої засідання представників структурних підрозділів Покровської 

міської ради, підприємств, закладів, установ, незалежно від форм власності  у                     

м. Покровськ, громадських організацій (за погодженням з їх керівництвом), робота яких 

спрямована  на реалізацію державної політики щодо захисту прав  дітей. 

 

3.3. Надавати  пропозиції відповідним органам щодо порушення питання про 

накладення дисциплінарних стягнень на посадових осіб у разі невиконання ними 

законодавства щодо захисту прав дітей. 

 

3.4. Ініціювати перед відповідними органами клопотання про застосування 

передбачених законодавством санкцій  до суб’єктів підприємницької діяльності, які 

здійснюють продаж алкогольних напоїв, порнографічної продукції, пропагують 

жорстокість, насильство, сексуальну розпусту, сприяють залученню дітей до вживання 

алкогольних напоїв, наркотичних речовин, тощо. 

 

4. Організація діяльності Ради:  

 

4.1. Рада здійснює свою діяльність на громадських засадах. 

 

4.2. Головою Ради є заступник міського голови за розподілом обов’язків .  

 

4.3. Положення, склад Ради  та зміни до них, затверджуються рішенням виконавчого 

комітету Покровської міської ради. 

 

4.4. До складу Ради входять працівники структурних підрозділів Покровської міської 

ради, місцевих органів Національної поліції, Покровського міського центру зайнятості, 

депутати Покровської міської ради та представники громадських організацій (за 

погодженням з їх керівництвом). 

 

4.5. Основною формою роботи Ради є засідання, які проводяться за потребою, але не 

рідше одного разу на квартал. Засідання Ради вважається правомочним, якщо на ньому 

присутні не менше, як дві третини від її персонального складу.  Проводить засідання Ради 

її голова, а у випадку його відсутності – заступник голови Ради. 

 

4.6. Голова Ради: 

      4.6.1. Організовує роботу Ради, розподіляє обов’язки між її членами, надає доручення, 

контролює та перевіряє їх виконання. 

     4.6.2. Забезпечує підготовку та затверджує план роботи Ради, визначає питання, які 

підлягають розгляду на її засіданні. 

 

4.7. Рішення Ради приймаються відкритим голосуванням простою більшістю  голосів її 

членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів  вирішальним є голос 

головуючого на засіданні Ради. 

 

  4.8. Рішення Ради оформлюються у вигляді протоколів (підписаних головуючим на 

засіданні Ради та її секретарем). При необхідності рішення чи рекомендації Ради  

 



 

направляються керівникам структурних підрозділів Покровської міської ради, 

підприємств, установ, організацій, незалежно від форм власності у м.Покровськ, 

представникам громадських організацій для відповідного врахування в роботі. 

 

4.9.Організаційне забезпечення діяльності Ради здійснюється службою у справах дітей 

Покровської міської ради. 

 

 

 

Керуючий справами виконкому міської ради                                           А.Жук 

 

 

 

Положення розроблене службою у справах дітей 

 

Начальник служби у справах дітей                                                            А.Маслова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

АРКУШ 

 

погодження до проекту рішення виконкому 

Покровської міської  ради 

 

 

Про затвердження нового складу   

координаційної ради у справах  

дітей та  положення про неї  

 

 

 

ПІДГОТОВЛЕНИЙ:    службою у справах дітей 

 

 

Начальник служби у справах                                       

дітей міської ради                                                                                       А. Маслова             

 

ПОГОДЖЕНИЙ: 

 

 

Заступник міського голови                                                                      О. Олехнович 

 

 

Керуючий справами    

виконкому міської ради                                                                              А. Жук 

 

 

Начальник юридичного відділу                                                

міської ради                                                                                О. Смаль  

 

 

 

Начальник відділу з питань                                                 

діловодства, контролю                                                        

та роботи зі зверненнями громадян                                      Г. Борисова                      

                                                                                               

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                              Додаток 1 

                                                                                              до рішення виконкому міської ради 

                                                                                              від ______________№_______ 

 

 

НОВИЙ СКЛАД 

координаційної ради у справах дітей 
 

 

Олехнович                                         - заступник міського голови,  

Олена Олександрівна                                                  голова Координаційної ради 

 

Маслова                                         - начальник служби у справах дітей 

Алла Кузьмівна                                міської ради 

 

Горбань                                         - спеціаліст 1 категорії служби у справах  

Валентина Іванівна                                          дітей міської ради, секретар комісії 

 

Члени ради: 

 

Голуб                                                                           - начальник відділу освіти  

Марина Олександрівна                                                міської ради 

 

Васіна                                                     - заступник директора з охорони  

Світлана Сергіївна                                                     материнства та дитинства 

 

Тимошенко                                         - інспектор ювенальної превенціїї 

Дмитро Юрійович                                           Покровського  ВП ГУНП  

                                             в Донецькій області (за згодою) 

 

Смаль                                                     - начальник юридичного відділу  

Олег Павлович                                                     міської ради 

  

Лисенко                                         - директор Покровського міського 

Тетяна Миколаївна                                          центру соціальних служб для сім’ї, 

                                  дітей та молоді 

 

Толмачов                                                                    -  директор Покровського міського  

Микола Іванович                                                          центру    зайнятості (за згодою) 

 

Саркісян                                                                      - головний лікар КЛПУ «Міський  

Ніна Вікторівна                                                            наркологічний диспансер  

                                                                                        м. Покровськ»  (за згодою) 

Штурхецька   

Яна Вікторівна                                                           - завідувач сектора у справах сім’ї         

                                                                                       та молоді Управління сім’ї, молоді    

                                                                                       та спорту  Покровської міської ради 

 

 

Керуючий справами 

виконавчого комітету                                                                 А. Жук 

 


