
ДЕСНЯНСЬКА РДЙОННА В MICTI КИ€ВI
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склад, що додаеться.

РОЗПОРЯДЖЕНIIЯ

MicTi Киевi державнi адмiнiстрацii та затвердити i
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Голова
!митро PATHIKOB



ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження 

{еснянськоiрайонноi в MicTi й"."'I_-..vrrдl\rl а MICT1 Киевi
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Алексеснко
Iрина МиколаiЪна

ВАСIЛЬСВА
Оксана Володимирiвна

гумЕннА
Вiкторiя Вацлавiвна

АльтмАн
{митро Володимирович

воронюк
Лариса Мар'янiвна

дЕвАль
BiKTop Юрiйович

перший заст\
р"й"*йi;;i#lЁ,.,:т;Ёffi;,Ж?iiстрацiil
голова робочоi групи

нач€шъник Служби у справах дiтей та ciM'i,Щеснянськоi район"оi ,Ti.ri Киевi державноiадмiнiстрацii,
заступник голови робочоi групи

начаJIъник вiддiлу сiмейноi по
справах дiтей ,u .i*,i д.;;;;;Жlъхr'##?:'
1,tiстl 

Киевi державноi алмiнi страцii,секретар робочоi групи

директор Щеснянського районного у MicTi Киевiцентру соцiалъних сл сб

В.о. директора КНП <КиiЪська мiсъка дитячаклiнiчна лiкарня М 2>
(за згодою)

но-психологiчноi
жби у справах дiтей
ну КиiЪськоi MicbKoi
ержавноi



сФIмов
Антон Анатолiйович

козЕнко
Анна Григорiвна

костюк
Марiя АнатолiiЪна

коцАн
Лариса Стефанiвна

ЛIСОВСЬКА
Олена BiKTopiBHa

МАРКЕЛОВА
тетяна Миколаiъна

МОРДУСЕНКО
Iгор Сергiйович

штрЕнко
Олександр Михайлович

полщук

2

керiвник Щеснянськоi окружноi прокур атуриMicTa Киева (за згодоо) "

прокурор Де,снянськоi оlсружноi прокуратури
MicTa Киева (за згод lю) 

I-J

нач€rльник вiддiлу захисту iHTepeciB дiтей тапротидii Еасильству КиiЪЬъкоi MicbKoiпрокуратури (за згодою)

НаЧаЛЬЕИК вiддiлу охорони здоров'я
Щеснянськоi райЬ"rоi " "i..i Киевi державноiадмiнiстрацii

СУДДЯ .ЩеСнянського районного суду MicTaКисва
(за згодою)

практичний психолог Щентру соцiально-

бrу

i) (за згодою)

начzшIьник вiддiлення слiдчого вiддiлу
.Щеснянського управлiння полiцii ГУ НП у MicTiКиевi (за згодою)

ПРОКУрор .Щеснянськоi окружноi прокур атуриMicTa Киева (за згодою)

нач€шъник сектору ювеналъноi превенцii
Щеснянсъкого управлiння полiцii ГУ НП у MicTiКиевi (за згодоюj - ---'^^]

заступник начЕrльника Служби - начальниквiддiлу профiлактичноi робо"" та соцiальногозахисту дiтеЙ Служби уЪпрu"u" дiтей та ciM'iДеснянськоi районноi 
" 
,Й?".Bi державноiадмiнiстрацii

головний спецiалiст вiцлtiлу захисту прав дiтейСлужбl_у справах дiтей r;Ъ;;i виконавчогооргану КиiЪськоi MicbKoi ради (КиiЪськоi
Mi съкоi державноi 

"дri 
ri.;;цi)

(за згодою)

олександр Владиславович

полIщук
Оксана Володимирiвна

полщук
Катерина Петрiвна



постолюк
Тамара Казимирiвна

ромАновА
Iрина Борисiвна

серсБряк
Станiслав Вадимович

ФIЛОНЕНКО
днастасiя Володимирiвна
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нач€UIьник Управлiння освiти {еснянсъко[районноi в Micii кr."iд.рйноi адмiнiстрацii
НаЧЕuIЬНИК ВiЛл|л1. захисту прав дiтей Служби у_спраВах дiтей та ciM'i ""оЪri* 

:

киiъсъкоi мiсъ.
д ержавно, 

"^-,:]Li;ff 
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заступник нача
сличй';,ii^,#Ё.Y"IхiiilТ;о;#;Н*-
полiцii ГУ НП i ,i.riКr."iё. згодою)

нач€шъник Управлiння соцi€ulън
населення {ейr"""коi район";iУ ;r#?1."'Державноi адмiнiстрацii.

Оксана ПОЛЩУК



ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження

районноi в
{еснянськоi

MicTi i

жEHIUI

1. Загалънi положення.

1.2. Робоча
v*publr, iil""ЪТУПа 

У СВОiЙ ДiЯЛЬНОСТi керуеться конституцiсю i законами
актами Каб а постановами Верховноi Ради уй;;;,Представни оранлумом про взаеморозумiння мiжорганом киiъсък (ЮНIСЕФ) в YKpaiHi ;" ;;;;;;;;
адмiнiстрuцi.,о) (д (КиiЪською мiЬькою o.o*urrorJим Положенням.

2. OcHoBHi завдання Робочоi групи.
1) сприяння реалiзацii на територii Щеснянс району MicTa Киеваефективноi державноi полiтики з питанъ захисту дiтей, стосовно яких;iТiН'r"НиХ'#;;ЖJ.",Ёнiстьr"""r.Ёiщ"о"r-;;;;;ьства,тадiтей,
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;:IЖТJшх**нчшн*;ж *]i'flliЬж:ful
ого розгляду;

пропозицiй на розгляд суб'ектiв, якi здiйсЕюють заходи у
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насильства,

. ",^*"Tr##J]ffiil;Hl"xj хъ.ffiъ;L# с тр аждiши т а/ аб о с*ши

5) сприяНчя в наданнi комПлексУ соцiалъних послуг дi м, якi постраждЕчIит а/ аб о ст€lJIи 
""lо*чrйu."rr"ства, кримiнаrrъного прав опорушення;

,",'"1],jIi,"d;;Jffi,TTБ;xT"::,#ж1 серед батькiв та осiб, якi ik

З. Обов'язки Робочоi групи.

:T.i}#;T!:i#H;i1,:iH:1 ;: ;lHT;yJrT 
с ько го д о свiдУ з питанъ, ЩоЗаПроваджеЕня; ^vL LPJL.Y. ra ПlДГОТОВКа ПРОПОЗицiй щодо tЪaо

2) спрпяrч у проведеннi заходiв iз поЗ€tЛrrеНИХ ДО РОботи щодо'ru""..у дiтей, .rоJ'"'"ННЯ 
СПРОМОЖНОстi 

фахiвцiв,
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3) н€Lлагодження взаемодii мiж членаЗдiйснення зах fi"o*'}, TlilY| РОбОЧоi Iрупи у процесi
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4) вивчення 
. стану виконання вiдповiдних мiськихСТОСОВно реалiзацiт держа"ноi .rооi""й-;"##; Tj:::: програм/рiшенъ

ПОСТРаЖД€Ши та/або 
^ .r-" свiдками 

ИТаНЬ ЗаХИСТУ ПРаВ ДiТей, якi
правопорушення. 

,_ vDlлI\сrrylи насильства, кримiна.пьного

4. Права Робочоi групи.
Робоча група мае право:
1) залучати 

.в p*i 
"феби представникiВЛаДИ' ОРГаНi В М i С Ц е В О ГО с амоврядув ання, 
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механiзму взаемодiiЩОДО ефеКТИВНОi 
РеаЛiЗаuiТ ЛJР*uвноi полirr*r'. питань захисту прав дiтей, якi



постраждали тilабо ст€ши свiдками

влачи, органiв rl.ц."о.l

правопорушення; " СВlдками насилъства, кримiналъЕого2) одержr"?]" в установленому порядку в.
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el завданъ;

саМоврядування i"Оорruцl r;"] аналiтичнi матерiали,
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4) заслуховувати на

5. Керiвництво Робочоi групи.

5.2. Голова, заступник та ч
Iромадських засадах. лени Робочоi групи беруть участь у iтроботi на

б. Органiзацiя дiяльностi Робочоi групи.

дiяльностi Робочоi групи е
рiдше нiж один
iо.о "й.у*".rr'З;#ffiТ

6.1. Основною формоюпроводяться за потребir, Ь. 
""голова Робочоi

групи. |РУПИ,авразi
засiдання, якi
Засiдання веде

голови Робочоi

Оксана ПОЛIЩУК


