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Про проведення
рейдових перевірок
протягом 2020 року
Керуючись пунктом 9 статті 39, статтею 41 Закону України «Про
місцеві державні адміністрації», статтею 4 Закону України «Про органи і
служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», статтею 20-1 Закону
України «Про охорону дитинства» зі змінами, районною Програмою
запобігання дитячій бездоглядності та захисту прав дитини в Кі'цманському
районі на період до 2021 року, з метою проведення рейдових перевірок щодо
дотримання у розважальних закладах району правопорядку, правил торгівлі
алкогольними напоями та тютюновими виробами, обстеження умов
проживання дітей у сім’ях, що опинились в складних життєвих обставинах,
попередження бездоглядності, правопорушень та негативних явищ у дитячому
середовищі, виявлення дітей, які не відвідують навчальні заклади, перевірки
цільового використання державної допомоги при народженні дітей, надання
консультативної допомоги дітям, тимчасово переміщеним з зони проведення
антитерористичної операції та дітям, батьки яких брали та беруть участь в
антитерористичній операції, отримали поранення чи загинули під час її
проведення:
1. Затвердити склад робочої групи для проведення рейдових перевірок
протягом 2020 року, що додається.
2. Затвердити графік проведення рейдових перевірок на 2020 рік, що
додається.
3. Керівникам служб району:
3.1. Забезпечити явку працівників, яких включено в склад робочої групи
для проведення рейдових перевірок.
3.2. Почергово забезпечувати робочу групу транспортним засобом та
пальним.

3.3. Вирішити питання про надання інших днів відпочинку учасникам
робочої групи відповідно до вимог чинного законодавства.
4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступни
голови районної державної адміністрації Галину МЕЛЬНИЧУК.

Т.в.о. голови районної державної
адміністрації

Юрій КОСАР

Додаток 1
до розпорядження
районної державної
адміністрації
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СКЛАД
робочої групи для проведення рейдових перевірок протягом 2020 року.
1.

Людмила СИВАЧУК

головний спеціаліст служби у справах
дітей
райдержадміністрації;

2.

Оксана АНТИМІЙЧУК

головний спеціаліст сектору з питань
освіти райдержадміністрації;

3.

Назар МИРОНЮК

4.

Андрій РУРАК

інспектор ЮПСПД Кіцманського ВГІ
ГУНП в Чернівецькій області;

5.

Руслана ГРИЦИК

головний
спеціаліст
з
тендерної
політики та протидії торгівлі людьми;

6.

Ігор ЧОРНИЙ

фахівець з соціальної роботи районного
центру соціальних служб для сім’ї, дітей
та молоді;

7.

Наталія ЛЕОНТІЄВА

директор районного центру соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді.

Начальник служби у справах дітей

~

інспектор ЮГІСПД Кіцманського ВГІ
ГУНП в Чернівецькій області;

СТ.

Лариса ЗАЯРНЮК

Додаток 2
до розпорядження
районної державної
адмініртрації
ГРАФІК
проведення рейдових перевірок на 2020 рік
№
1

Дата
проведення
16.01.2020

«Діти вулиці»

2

31.01.2020

«Діти вулиці»

3

13.02.2020

«Діти вулиці»

4

27.02.2020

5

10.03.2020

Перевірка місць масового відпочинку
неповнолітніх
«Діти вулиці»

6

30.03.2020

7

07.04.2020

Перевірка дотримання законодавства
щодо продажу алкоголю та
тютюнових виробів неповнолітнім
«Діти вулиці»

8

24.04.2020

«Діти вулиці»

9

06.05.2020

Лашківка, Витилівка

10

27.05.2020

11
12
13

03.06.2020
25.06.2020
29.07.2020

14

20.08.2020

«Діти вулиці», перевірка місць
масового відпочинку неповнолітніх
Перевірка місць масового відпочинку
неповнолітніх
«Канікули»
«Канікули»
Перевірка дотримання законодавства
щодо продажу алкоголю та
тютюнових виробів неповнолітнім
«Діти вулиці»

15

Протягом
вересня
08.10.2020

Профілактичний рейд «Урок»

Всі населені пункти
району
Верхні Станівці, Нижні
Станівці

16

Назва рейду

«Діти вулиці»

Назва населеного
пункту
Іванківці, Гаврилівні,
Ошихліби, Хлівище
Давиді вці,
Ставчани,
Малятинці
Кіцмань, Суховерхів,
Валява
Берегомет, Реваківці,
Клокічка
Оршівці, Неполоківці,
П’ядиківці
Кліводин, Давидівці

Н. Киселів, Мамаївці,
Лужани
Стрілецький Кут,
Ревно, Бурдей, Біла

Брусниця, Чортория,
Кальнівці
Драчинці, Н. Драчинці
Южинець, Шишківці
Зеленів,
Кальнівці,
Остра, Діброва
Киселів, Борівці

