
 
 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  
ГО ЛО В И   О Б ЛА С Н О Ї  Д Е Р ЖА В Н О Ї  А Д М І Н І С Т Р А Ц І Ї  

 

12.07.2019    м. Дніпро   № Р-399/0/3-19 

 

⌐                         ¬      
Про утворення регіональної 
консультативної ради щодо  
реалізації пілотного проекту  
“Створення системи надання  
послуги раннього втручання  
для забезпечення розвитку дитини,  
збереження  її здоров’я та життя” 
в Дніпропетровській області 

 
 Керуючись Законом України  “Про місцеві державні адміністрації”, 

розпорядженнями Кабінету Міністрів України від 22 травня 2019 № 350-р              
“Деякі питання створення системи надання послуги раннього втручання для 
забезпечення  розвитку  дитини, збереження її здоров’я та життя”: 

 

1. Утворити регіональну консультативну раду щодо реалізації пілотного 
проекту “Створення системи надання  послуги раннього втручання для 
забезпечення розвитку дитини, збереження  її здоров’я та життя” в 
Дніпропетровській області та затвердити її склад згідно з додатком. 

 

2. Затвердити Положення про регіональну консультативну раду щодо 
реалізації пілотного проекту “Створення системи надання  послуги раннього 
втручання для забезпечення розвитку дитини, збереження  її здоров’я та життя”  
в Дніпропетровській області (додається). 

 

3. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти 

на департамент соціального захисту населення облдержадміністрації,             

контроль – на заступника голови облдержадміністрації згідно з розподілом 

функціональних повноважень. 

 

Тимчасово виконуючий обов’язки  

голови облдержадміністрації                            Д.І.БАТУРА 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

Розпорядження голови   

облдержадміністрації  

12.07.2019 № Р-399/0/3-19 

 

 

СКЛАД 

Регіональної консультативної ради щодо реалізації пілотного  

проекту “Створення системи надання  послуги раннього втручання  

для забезпечення розвитку дитини, збереження  її здоров’я та життя”  

в Дніпропетровській області 

 

БАТУРА 

Дмитро Ігорович 

заступник голови облдержадміністрації, 

голова регіональної консультативної ради 
  

ГРИЦАЙ 

Ірина Олегівна 

заступник голови облдержадміністрації, 

заступник голови регіональної 

консультативної ради 
  

БЕЙЦУН 

Анатолій Федорович 

 

начальник управління соціального захисту 

пільгових категорій громадян та 

оздоровлення департаменту соціального 

захисту населення облдержадміністрації, 

заступник голови регіональної 

консультативної ради 
  

ЛОГВИНЕНКО 

Ольга Сергіївна 

головний спеціаліст відділу соціального 

захисту осіб з інвалідністю та ветеранів  

управління соціального захисту пільгових 

категорій громадян та оздоровлення 

департаменту соціального захисту 

населення облдержадміністрації, секретар 

регіональної консультативної ради 
  

АЛЕКСЄЄВА 

Наталія Олексіївна 

голова громадської організації “Ангел 

дитинства” (за згодою) 
  

БАКУМ 

Тетяна Дмитрівна 

заступник директора – начальник відділу 

методичного забезпечення соціальної 

роботи Дніпропетровського обласного 

центру соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді облдержадміністрації (за згодою) 
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ЗАВГОРОДНЯ 

Тетяна Жоржівна 

заступник міського голови з питань         

діяльності виконавчих органів    

Кам’янської міської ради 

  

ІСАЄВА 

Олена Володимирівна 

начальник відділу дошкільної, інклюзивної 

освіти та соціального захисту департаменту 

освіти і науки облдержадміністрації 

  

КОНИК              

Ольга Василівна                                 

заступник міського голови  

Нікопольської міської ради (за згодою) 

  

КОРНІЄНКО 

Наталія Іванівна 

практичний психолог  КЗ “Центр 

комплексної  реабілітації для осіб з 

інвалідністю” Дніпропетровської обласної 

ради”  (за згодою) 

  

НАДЄІНА 

Наталія Юріївна 

голова громадської організації  

“ДАСИД” (за згодою) 

  

НЕДОДАТКО 

Ольга Марківна 

 

начальник відділу соціального захисту осіб 

з інвалідністю та ветеранів  управління 

соціального захисту пільгових категорій 

громадян та оздоровлення департаменту 

соціального захисту населення 

облдержадміністрації 

  

НОВІЧЕНКО 

Максим Анатолійович 

 

виконуючий обов’язки директора   

КЗ “Центр комплексної  реабілітації для 

осіб з інвалідністю” Дніпропетровської 

обласної ради” (за згодою) 

  

СЕМЕНКО  

Інна Іванівна                                       

начальник управління соціального 

захисту департаменту соціальної  політики 

Дніпровської міської ради (за згодою) 

  

СКЛЯНСЬКА 

Ольга Вадимівна 

 

 

 

заступник директора комунального  

закладу освіти “Дніпропетровського 

обласного методичного ресурсного  

центру” Дніпропетровської обласної ради 

(за згодою) 

 
СЛИВНА 
Валентина Олексіївна 

заступник директора департаменту 
соціального захисту населення 
облдержадміністрації 
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ЧЕРНЕТА 

Світлана Григорівна 

заступник начальника служби  у справах 

дітей  облдержадміністрації – начальник 

відділу захисту прав дитини, усиновлення 

та розвитку сімейних форм виховання 

 

ШМАЛЬКО 

Наталія Олександрівна 

 

начальник відділу лікувально-

профілактичної допомоги дітям і матерям 

управління лікувально-профілактичної 

допомоги населенню департаменту охорони 

здоров’я облдержадміністрації 

  

ШУЛІКА  

Олена Олександрівна                          

заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради                                                 

Павлоградської міської ради (за згодою) 

 

 

 

Виконуюча обов’язки 

директора департаменту 

соціального захисту населення  

облдержадміністрації                                                                         В.О.СЛИВНА 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

  

Розпорядження голови 

облдержадміністрації   

12.07.2019 № Р-399/0/3-19 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про регіональну консультативну раду щодо реалізації пілотного  

проекту “Створення системи надання послуги раннього втручання  

для забезпечення розвитку дитини, збереження  її здоров’я та життя  

в Дніпропетровській області 

 
1. Загальні положення: 
 

1) Регіональна консультативна рада щодо реалізації пілотного проекту 
“Створення системи надання  послуги раннього втручання для забезпечення 
розвитку дитини, збереження  її здоров’я та життя”  в Дніпропетровській 
області (далі – Консультативна рада) є постійно діючим консультативно-

дорадчим органом при Дніпропетровській обласній державній адміністрації 
(далі – облдержадміністрація), утворюється та припиняє свою діяльність 
розпорядженням голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації; 

  2) Консультативна рада у своїй діяльності керується Конституцією і 
законами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради 
України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами 
Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами та цим 
Положенням. 

 
2. Склад Консультативної ради: 
 

1) до складу Консультативної ради входять керівники структурних 
підрозділів облдержадміністрації; за згодою: представники Дніпро-
петровського обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та  
представники громадських організацій; 

2) склад Консультативної ради затверджує голова облдержадміністрації. 
 
3. Принцип діяльності Консультативної ради: 

 

Консультативна рада функціонує на основі таких принципів: 
1) дотримання законності; 
2) персональної відповідальності членів Консультативної ради та 

керівників структурних підрозділів облдержадміністрації за виконання 
узгоджених рішень; 

3) уникнення конфлікту інтересів; 
4) забезпечення відкритості і доступності при прийнятті узгоджених 

рішень. 
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4. Порядок роботи Консультативної ради: 

 
1) основною формою роботи Консультативної ради є засідання, які 

проводяться за потреби. Час і місце проведення засідань призначає голова 

Консультативної ради; 
2) порядок денний засідань формує голова Консультативної ради; 

3) засідання Консультативної ради є правомочним, якщо на ньому 

присутні не менше двох третин загальної кількості її членів; 
4) засідання веде голова, у разі його відсутності – заступник голови 

Консультативної ради. 

5) організаційне забезпечення Консультативної ради здійснює секретар, 
який веде протоколи засідань та готує документальне забезпечення роботи 

Консультативної ради; 

6) консультативна рада приймає рішення відкритим голосуванням 
простою більшістю голосів членів ради, присутніх на засіданні. У разі рівного 

розподілу голосів вирішальним є голос голови або головуючого на засіданні 

консультативної ради. 
 

5. Завдання Консультативної ради: 
 

1) Консультативна рада забезпечує координацію дій між структурними 
підрозділами облдержадміністрації, іншими органами державної влади та 

місцевого самоврядування, неурядовими організаціями з питань реалізації 

пілотного проекту “Створення системи надання послуги раннього втручання 
для забезпечення розвитку  дитини, збереження її здоров’я та життя” в 

Дніпропетровській області; 

2) Консультативна рада забезпечує вирішення актуальних питань 

реалізації пілотного проекту “Створення системи надання послуги раннього 
втручання для забезпечення розвитку  дитини, збереження її здоров’я та життя” 

в Дніпропетровській області, Плану заходів з реалізації у                                

2019 – 2021 роках пілотного проекту “Створення системи надання послуги 
раннього втручання для забезпечення розвитку  дитини, збереження її здоров’я 

та життя”, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України                

від 22 травня 2019 року № 350-р, та відповідних регіональних планів у 
Дніпропетровській області з метою підготовки пропозицій голові 

облдержадміністрації щодо їх ефективного виконання; 

3) забезпечує ефективну міжвідомчу взаємодію між департаментами, 
управліннями, службами облдержадміністрації, обласної ради, органами 

місцевого самоврядування, органами виконавчої влади при організації роботи 

щодо реалізації пілотного проекту “Створення системи надання послуги 
раннього втручання для забезпечення розвитку  дитини, збереження її здоров’я 

та життя” в Дніпропетровській області; 

4)  взаємодіє із засобами масової інформації з метою висвітлення всіх 
аспектів реалізації пілотного проекту “Створення системи надання послуг 

раннього втручання для забезпечення розвитку дитини, збереження її здоров’я 

та життя” в Дніпропетровській області;  
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5) Консультативна рада надає  в межах компетенції рекомендації з питань 

реалізації пілотного проекту  “Створення системи надання послуги раннього 
втручання для забезпечення розвитку  дитини, збереження її здоров’я та життя” 

в Дніпропетровській області;     
 

6. Консультативна рада має право: 
 

1) отримувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, 

органів місцевого самоврядування, департаментів і управлінь 
облдержадміністрації, підприємств, установ та організації інформацію, 

необхідну для виконання покладених на неї завдань; 

2) залучати до участі у своїй роботі представників органів державної 
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та 

організації (за погодженням з їх керівниками), а також за згодою  незалежних 

експертів, представників громадськості та засобів масової інформації  з метою 
виконання завдань Консультативної ради та інших фахівців; 

3) взаємодіяти з органами виконавчої влади, органами місцевого 

самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від 
форм власності та підпорядкування. 

 

7. Права членів Консультативної ради: 
 

1) брати участь в обговоренні, узагальненні пропозицій, самостійно 

вносити пропозиції з питань, пов’язаних з виконанням завдань Консультативної 

ради; 
2) збирати, обговорювати, узагальнювати матеріали з виконання 

відповідних планів заходів; 

3) письмово висловлювати окрему думку з питань, що стосуються завдань 
Консультативної ради; 

4) отримувати копії протоколів засідань, робочих матеріалів 

Консультативної ради. 
 

8. Обов’язки членів Консультативної ради: 
 

1) брати участь у засіданні Консультативної ради; 
2) сприяти виконанню завдань Консультативної ради; 

3) не розголошувати інформацію, яка стала відомою у зв’язку з участю в 

роботі Консультативної ради. 
      
9. Консультативна рада створюється на період реалізації пілотного 

проекту “Створення системи надання послуги раннього втручання для 

забезпечення розвитку  дитини, збереження її здоров’я та життя”.  

 
Виконуюча обов’язки 

директора департаменту 

соціального захисту населення  

облдержадміністрації                                                                         В.О.СЛИВНА 


