ДОДАТОК 
до рішення виконавчого комітету 
05 вересня 2019 року № 223

Персональний склад
Координаційної ради з питань захисту прав дітей та реалізації реформи системи інституційного догляду та виховання дітей 

	

Гарасимів
Роксоляна Всеволодівна
	-
	заступник міського голови, голова Координаційної ради; 

	

Подставек 
Ганна Іванівна
	-
	начальник служби у справах дітей міської ради, заступник голови Координаційної ради;

	

Герцан
Наталія Василівна
	-
	завідувачка сектором з питань профілактики служби у справах дітей міської ради, секретар Координаційної ради;

	

Качмарчик 
Елла Зіновіївна
	-
	начальник відділу освіти міської ради; 

	

Горинь 
Ірина Іванівна
	-
	завідувач відділення первинної медико- санітарної допомоги комунального некомерційного підприємства „Центральна міська лікарня м.Борислава” Бориславської міської ради;

	

Головчак
Віталій Степанович
	-
	директор комунального некомерційного підприємства „Центральна міська лікарня м.Борислава” Бориславської міської ради;

	

Цапів
Ірина Михайлівна 
	-
	начальник управління праці та соціального захисту населення міської ради;

	

Плоскодняк 
Віталій Йосипович
	-
	директор Бориславського міського ЦСССДМ міської ради;

	

Костира
Ірина Остапівна
	-
	директор дитячого будинку „Оріана” м.Борислава;

	

Мельничок 
Володимир Миронович
	-
	головний спеціаліст відділу правового забезпечення міської ради;

	

Костик 
Віра Леонідівна
	-
	інспектор з ювенальної превенції, лейтенант поліції Бориславського ВП ДВП ГУНП у Львівській області (за згодою);

	

Громик
Ольга Романівна
	-
	директор Бориславської загальноосвітньої школи-інтернат (за згодою);

	

Тіщенко 
Наталія Федорівна
	-
	директор навчально-реабілітаційного центру І-ІІІ ступенів „Гармонія” (за згодою);

	

Фурдзин 
Руслан Ігорович
	-
	головний спеціаліст відділу „Бориславське бюро правової допомоги” Стрийського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги (за згодою).




Керуючий справами виконкому                                                 І.М.Кобилецький  






ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням виконавчого комітету 
05 вересня 2019 року № 223

ПОЛОЖЕННЯ
про Координаційну раду
з питань захисту прав дітей та реалізації реформи системи інституційного
догляду і виховання дітей 

1. Координаційна рада з питань захисту прав дітей та реалізації реформи системи інституційного догляду та виховання дітей (надалі – Координаційна рада) є консультативно-дорадчим органом при виконавчому комітеті Бориславській міській раді, створеним з метою підвищення рівня взаємодії місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності області у сфері захисту прав дітей, попередження бездоглядності, безпритульності, складних життєвих обставин серед дітей, розвитку різного типу (виду) соціальних, медичних, освітянських послуг для дітей та сімей з дітьми та реалізації завдань та принципів Національної стратегії реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017-2026 роки і Регіонального стратегічного плану дій з реформування системи інституційного догляду та виховання дітей у Львівській області на 2018 – 2026 роки.

2. У своїй діяльності Координаційна рада керується Конституцією та законами України, міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, постановами Верховної Ради України, указами Президента України, актами Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, міського голови а також іншими нормативно-правовими актами, які регулюють суспільні відносини у сфері захисту прав дітей і Положенням про Координаційну раду з питань захисту прав дітей та реалізації реформи системи інституційного догляду та виховання дітей (далі – Положення).

3. До складу Координаційної ради входять уповноважені представники: управління праці та соціального захисту населення міської ради, відділу освіти міської ради, комунального некомерційного підприємства „Центральна міська лікарня м.Борислава” Бориславської міської ради, фінансового управління міської ради, управління культури, молоді, фізичної культури та спорту міської ради, служби у справах дітей міської ради,  відділу правового забезпечення міської ради.
3.1. За згодою до складу Координаційної ради можуть входити повноважні представники: постійних комісій Бориславської міської ради, Бориславського ВП ДВП ГУНП у Львівській області, Бориславського міського центру зайнятості, Бориславського бюро з надання безоплатної вторинної правової допомоги; Бориславського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, недержавних організацій, благодійних фондів, підприємств та установ, організацій, незалежно від форми власності, і своєю діяльністю сприяють розвитку, соціальному забезпеченню та захисту прав дітей.
3.2. На засідання Координаційної ради можуть бути запрошені особи, які не входять до її складу. 

4. Персональний склад Координаційної ради та Положення затверджується рішенням виконавчого комітету Бориславської міської ради.

5. Основними завданнями Координаційної ради є:
1) координація зусиль та забезпечення конструктивної взаємодії між місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями та об’єднаннями, підприємствами, установами усіх форм власності з метою реформування системи інституційного догляду та виховання дітей у м.Бориславі, смт.Східниці та впровадження медичних та соціальних послуг для дітей та сімей з дітьми, розвитку інших видів послуг, вирішення питань пов’язаних з захистом прав дітей, сприяння фізичному, духовному та інтелектуальному розвиткові дітей, організації роботи із запобігання  дитячої бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;
2) підготовка пропозицій щодо шляхів та найкращих практик забезпечення виконання завдань, визначених Регіональним стратегічним планом дій з реформування системи інституційного догляду і виховання дітей у Львівській області на 2018 - 2026 роки, та моніторинг стану їх виконання;
3) вивчення проблемних питань та надання керівникам закладів інституційного догляду та виховання дітей, спеціальних установ і закладів соціального захисту для дітей усіх форм власності рекомендацій щодо покращення умов утримання і виховання дітей у цих закладах (інституціях);
4) вивчення проблемних питань створення та функціонування сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, надання батькам-вихователям, прийомним батькам, опікунам/піклувальникам рекомендацій щодо покращення умов утримання і виховання дітей;
5) здійснення контролю та моніторингу за умовами утримання і виховання дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей усіх форм власності;
6) узагальнення та поширення (сприяння поширенню) позитивного досвіду роботи щодо здійснення соціального захисту дітей, попередження безпритульності та бездоглядності серед них, розвитку сімейних форм виховання для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, освітніх, медичних та соціальних послуг для дітей та сімей з дітьми;
7) підготовка рекомендацій і пропозицій щодо формування та реалізації державної політики реформування системи інституційного догляду та виховання дітей;
8) визначення шляхів, механізмів і способів вирішення спірних питань, що виникають у процесі реформування системи інституційного догляду та виховання дітей; 
9) організація моніторингу виконання планів і заходів з реалізації Національної стратегії реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017 - 2026 роки та Регіонального стратегічного плану дій з реформування системи інституційного догляду та виховання дітей у Львівській області на 2018-2026 роки відповідальними виконавцями;
10) інформування широкого кола громадськості про стан виконання покладених на Координаційну раду завдань, щодо захисту прав дітей та хід реалізації реформи системи інституційного догляду і виховання дітей у Львівській області. 

6. Координаційна рада має право:
1) одержувати в установленому порядку від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань;
2) заслуховувати керівників місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності з питань правового та соціального захисту, умов утримання, навчання, виховання і праці дітей, профілактики правопорушень серед них тощо;
3) надавати місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам і організаціям незалежно від форми власності та їх посадовим особам рекомендації щодо усунення причин і умов, які сприяли порушенню прав і законних інтересів дітей та за розпорядженням міського голови до виконання доручення щодо цього;
4) доручати керівникам місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування здійснювати необхідні заходи реагування щодо перевірки фактів можливого порушення прав дітей;
5) у разі потреби бере участь в узгодженні позицій сторін у процесі розроблення та опрацювання проектів нормативно-правових актів з метою реалізації державної та місцевої політики реформування системи інституційного догляду та виховання дітей;
6) організовувати конференції, круглі столи, дискусії, наради з питань, що стосуються її завдань;
7) розглядати інші питання, що належать до її компетенції.

7. Свою роботу Координаційна рада здійснює відповідно до затвердженого нею плану роботи на рік. 
Нагальні питання можуть бути включені до порядку денного незалежно від їх включення до плану роботи Координаційної ради на рік.

8. Основною організаційною формою роботи Координаційної ради є засідання, які проводяться за потребою, але не рідше одного разу на півроку.
8.1. Засідання Координаційної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менш як, половина членів її загального складу.
8.2. Матеріали та проекти рішень Координаційної ради надсилаються її членам та запрошеним не пізніше, як за 2 календарні дні до засідання.
8.3. Рішення вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більш як, половина присутніх на засіданні членів Координаційної ради. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.
8.4. Рішення фіксуються у протоколі засідання, який підписується головуючим і секретарем та протягом 5 робочих днів надсилається усім членам Координаційної ради, заінтересованим органам, підприємствам, установам, організаціям, фізичним особам.
8.5. Рішення Координаційної ради є обов'язковими для розгляду та відповідного реагування місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, їх посадовими особами і громадянами.

9. Координаційна рада систематично інформує громадськість про свою діяльність.

10. Головою Координаційної ради є заступник міського голови  відповідно до розподілу функціональних обов’язків. 
10.1. Голова Координаційної ради здійснює загальне керівництво діяльністю Координаційної ради, визначає порядок її роботи, скликає і головує на засіданнях Координаційної ради.
10.2. Заступником голови Координаційної ради є начальник служби у справах дітей міської ради.
10.3. У разі відсутності голови Координаційної ради його обов’язки виконує заступник або секретар Координаційної ради.
10.4. Секретар Координаційної ради здійснює підготовку порядку денного і відповідних матеріалів, а також забезпечує ведення протоколів засідань Координаційної ради. 

11. Голова Координаційної ради та її члени працюють на громадських засадах.

12. Організаційне забезпечення діяльності Координаційної ради здійснюється службою у справах дітей міської ради.



Керуючий справами виконкому                                                   І.М.Кобилецький









