УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної державної адміністрації
12.12.2013

№ 264

Про створення міжвідомчої комісії
по роботі з дітьми-інвалідами
Відповідно до статтей 6, 23, 39 Закону України «Про місцеві державні
адміністрації», Закону України «Про реабілітацію інвалідів в Україні»,
постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2006 року № 1836 «Про
реалізацію статті 18-1 Закону України «Про основи соціальної захищеності
інвалідів в Україні» та з метою ефективного вирішення питань щодо
сприятливого середовища для дітей з інвалідністю, реалізації їх права на участь
в економічній, політичній, соціальній та інших сферах суспільного життя та у
зв’язку з соціальною значимістю медико-соціальної реабілітації дітей-інвалідів:
1. Утворити міжвідомчу комісію по роботі з дітьми-інвалідами згідно з
додатком.
2. Затвердити положення про міжвідомчу комісію по роботі з дітьмиінвалідами (додається).
3. Сектору інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю
апарату райдержадміністрації інформувати населення про роботу комісії,
вживати заходів щодо постійного висвітлення в засобах масової інформації
матеріалів з питань реабілітації та оздоровлення дітей-інвалідів.
4. Відділу охорони здоров’я райдержадміністрації забезпечити моніторинг
стану первинного виходу на інвалідність серед дитячого населення.
5. Відділу освіти райдержадміністрації продовжувати роботу щодо
проведення корекційних занять з дітьми-інвалідами на базі психолого-медикопедагогічної консультації, надання консультативно-методичної допомоги
батькам, педагогам, сприяти впровадженню інклюзивного навчання в
загальноосвітніх навчальних закладах району.
6. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника
голови райдержадміністрації Ковальчука О.С.
Голова адміністрації

А.В. Дяченко

Додаток
до розпорядження голови
райдержадміністрації
12.12.2013
№ 264
СКЛАД
міжвідомчої комісії по роботі з дітьми-інвалідами
Ковальчук Олександр
Станіславович

-

заступник голови райдержадміністрації,
голова комісії

Біленець Наталія
Іванівна

-

начальник відділу охорони здоров’я райдержадміністрації, заступник голови комісії

Мельник Валентина
Іванівна

-

начальник управління праці та соціального
захисту населення райдержадміністрації,
заступник голови комісії

Пархомець Галина
Григорівна

-

медична сестра амбулаторно- поліклінічної
служби КЗ «Олевський РЦПМСД»,
секретар комісії (за згодою)

Члени комісії:
Завакевич Вікторія
Леонідівна

-

Ігнатенко Алла
Миколаївна

завідувач сектору інформаційної діяльності
та комунікацій з громадськістю апарату
райдержадміністрації
-

координатор з питань педіатрії, член лікарськоконсультативної комісії КЗ «Олевський
РЦПМСД» (за згодою)

Левченко Валерій
Петрович

-

начальник відділу освіти райдержадміністрації

Мельник Світлана
Олегівна

-

начальник відділу у справах сім’ї, молоді та
спорту райдержадміністрації

Михайленко Юрій
Іванович

-

директор районного центру соціальних служб
для сімї, дітей та молоді

Покальчук Юлія
Петрівна

-

директор комунальної установи «Олевський
районний центр соціальної реабілітації дітейінвалідів» (за згодою)

В.о. керівника апарату райдержадміністрації

Л.П. Котвицький

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
райдержадміністрації
12.12.2013 № 264
ПОЛОЖЕННЯ
про міжвідомчу комісію по роботі з дітьми-інвалідами
1. Міжвідомча комісія по роботі з дітьми-інвалідами є консультативнодорадчим органом, що утворюється головою районної державної адміністрації.
2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, Сімейним
і Цивільним кодексами України, Законами України «Про місцеві державні
адміністрації», «Про охорону дитинства», «Про освіту», «Про реабілітацію
інвалідів в Україні», постановами Кабінету Міністрів України «Про основи
соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про затвердження Порядку
забезпечення технічними засобами реабілітації інвалідів, дітей-інвалідів та
окремих категорій населення», Конвенцією ООН про права дитини, актами
Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативноправовими актами, а також цим положенням.
3. Основним завданням комісії є:
- проведення перевірки стану розроблення лікарсько-консультативними
комісіями індивідуальних програм реабілітації для дітей інвалідів та їх
фактичного виконання причетними органами та установами;
- сприяння створенню сприятливих умов для організації життя, розвитку і
реабілітації дітей-інвалідів;
- проведення корекційних занять з дітьми-інвалідами на базі психологомедико-педагогічної консультації, надання консультативно-методичної допомоги батькам, педагогам, працівникам соціальних служб з питань навчання, виховання, лікування дітей з відхиленням розвитку;
- координація дій, спрямованих на виконання Законів України «Про
охорону дитинства», «Про освіту», «Про реабілітацію інвалідів в Україні».
4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:
- здійснює контроль за дотриманням законодавства про реабілітацію
дітей- інвалідів, забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації, про
надання освіти дітям-інвалідам;
- висвітлює результати соціальної роботи з дітьми-інвалідами та дітьми з
вадами розвитку у засобах масової інформації.
5. Комісія має право:
- одержувати в установленому законодавством порядку необхідну для її
діяльності інформацію від органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ та організацій (за згодою);
- подавати пропозиції щодо вжиття заходів до посадових осіб у разі
недотримання ними законодавства про захист прав дітей-інвалідів;
- утворювати робочі групи, залучати до них представників органів
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських організацій
(за згодою) для підготовки пропозицій з питань, які розглядає комісія;

- залучати до розв’язання актуальних проблем дітей-інвалідів та дітей з
вадами розвитку благодійні, громадські організації, суб’єкти підприємницької
діяльності (за згодою).
6. Комісію очолює заступник голови районної державної адміністрації.
Голова комісії може мати заступників.
До складу комісії на громадських засадах входять керівники структурних
підрозділів райдержадміністрації, районного центру соціальних служб для сім'ї,
дітей та молоді, головний лікар комунального закладу «Олевський районний
центр первинної медико-санітарної допомоги», директор комунальної установи
«Олевського районний центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів» ( за
згодою), координатор з питань лікарської педіатрії, член консультативної
комісії комунального закладу «Олевський районний центр первинної медикосанітарної допомоги» ( за згодою).
Обов’язки секретаря комісії виконує медична сестра амбулаторно-поліклінічної служби комунального закладу «Олевський районний центр первинної
медико-санітарної допомоги».
7. Основною організаційною формою діяльності комісії є її засідання, які
проводяться у разі потреби, але не рідше ніж один раз на квартал.
Засідання комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не менш як дві
третини загальної кількості її членів.
До участі у засіданнях комісії можуть запрошуватися представники підприємств, установ, організацій та громадяни, які беруть безпосередню участь у
вирішенні долі конкретної дитини-інваліда, з правом дорадчого голосу.
8. Комісія у межах своєї компетенції приймає рішення, організовує їх
виконання.
9. Рішення комісії приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів членів комісії, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії.
10. Окрема думка члена комісії, який голосував проти прийняття рішення, викладається в письмовій формі і додається до рішення комісії.
11. Голова, його заступник, секретар та члени комісії беруть участь у її
роботі на громадських засадах.
12. Організаційне забезпечення діяльності комісії здійснюється управлінням праці та соціального захисту населення райдержадміністрації та відділом
охорони здоров’я райдержадміністрації.

Начальник управління праці та
соціального захисту населення
райдержадміністрації

В.І.Мельник

