
Розпорядження
Одеського міського голови
№ 337 від 03.05.2019 р.








Про міжвідомчу координаційну комісію з питань надання послуг раннього втручання 



	Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 948-р «Деякі питання реалізації пілотного проекту «Створення системи надання послуг раннього втручання» для забезпечення розвитку дитини, збереження її здоров’я та життя», з метою реалізації ініціативи «Громада, дружня до дітей та молоді», запровадження та розвитку послуги раннього втручання, що передбачає надання сім’ї, в якій виховується дитина з порушеннями розвитку, комплексної сімейно орієнтованої допомоги, спрямованої на здоровий розвиток дитини в сім’ї та її успішну соціалізацію в громаді:

1. Створити міжвідомчу координаційну комісію з питань надання послуг раннього втручання та затвердити її склад (додаток 1).

	2. Затвердити Положення про міжвідомчу координаційну комісію з питань надання послуг раннього втручання (додаток 2).

	3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови – директора департаменту фінансів Бедрегу С.М.



									Г. Труханов







Додаток 1
до розпорядження 
міського голови
від 03.05.2019
№ 337

СКЛАД 
міжвідомчої координаційної комісії
з питань надання послуг раннього втручання

Бедрега 
Світлана Миколаївна 
- голова комісії, заступник міського голови – директор департаменту фінансів Одеської міської ради;

Китайська 
Олена Петрівна
- співголова комісії, директор департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради;

Кривоногова 
Оксана Валеріївна
- співголова комісії, завідувач центру раннього втручання комунального неприбуткового підприємства «Одеський обласний медичний центр психічного здоров’я» (за згодою);

Кулієва 
Лада Тахирівна
- секретар-координатор комісії, начальник відділу у справах осіб з інвалідністю департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради.


Члени комісії:

Азаркіна 
Олена Володимирівна
- в.о. директора комунальної установи «Одеський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді»;

Горищак 
Сергій Петрович
- директор комунального некомерційного підприємства «Дитяча поліклініка № 6» Одеської міської ради, кандидат медичних наук (за згодою);

Дамаскіна 
Ірина Віталіївна
- начальник служби у справах дітей Одеської міської ради;

Етнарович 
Олег Володимирович
- голова постійної комісії Одеської міської ради з питань освіти, спорту, культури та туризму              (за згодою);

Зятькова 
Оксана Анатоліївна
- голова благодійної організації «Одеська міська благодійна організація допомоги дітям із синдромом Дауна «Сонячні діти» (за згодою);

Ігоніна 
Марина Костянтинівна
- директор комунальної установи «Центр реабілітації осіб з вадами психофізичного розвитку» департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради;

Ієремія 
Василь Володимирович
- голова постійної комісії Одеської міської ради з питань соціальної політики та праці                          (за згодою);

Карташова 
Валентина Олександрівна
- головний лікар комунальної установи «Міський спеціалізований будинок дитини № 1» м. Одеси;

Луньова 
Ганна Петрівна
- начальник відділу охорони материнства та дитинства департаменту охорони здоров’я Одеської міської ради;

Малихіна 
Тетяна Ігорівна
- голова постійної комісії Одеської міської ради з питань охорони здоров’я (за згодою);

Михайленко 
Вероніка Євгеніївна
- голова правління Одеського обласного фонду реабілітації дітей-інвалідів «Майбутнє» (за згодою);

Пастерначенко 
Вікторія Вікторівна
- директор комунальної установи «Одеський інклюзивно-ресурсний центр № 1»;

Руденко 
Ірина Василівна
- професор, доктор медичних наук, акушер-гінеколог вищої категорії комунальної установи «Пологовий будинок № 2»;

Шанюк 
Світлана Володимирівна
- голова благодійного фонду «Життя для тебе» (за згодою);

Шульга 
Ірина Олександрівна
- голова громадської організації «Особливі діти» (за згодою).


Т.в.о. керуючої справами			     			М. Броварська
Додаток 2
до розпорядження 
міського голови
від 03.05.2019
№ 337

ПОЛОЖЕННЯ 
про міжвідомчу координаційну комісію 
з питань надання послуг раннього втручання 

1. Міжвідомча координаційна комісія з питань надання послуг раннього втручання (далі – Міжвідомча комісія) є постійно діючим консультативно-дорадчим органом при міському голові.
2. Міжвідомча комісія у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України, рішеннями Одеської міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови та цим Положенням.
3. Основним завданням Міжвідомчої комісії є підготовка та подання міському голові, Одеській міській раді та її виконавчому комітету пропозицій щодо реалізації державної і місцевої політики з питань створення і розбудови послуг раннього втручання, яка передбачає надання сім’ї, в якій виховується дитина з порушеннями розвитку, комплексної сімейно орієнтованої допомоги, спрямованої на здоровий розвиток дитини в сім’ї та її успішну соціалізацію в громаді.
4. Міжвідомча комісія відповідно до покладеного на неї завдання розробляє та подає міському голові, Одеській міській раді та її виконавчому комітету пропозиції щодо:
	впровадження та використання міжнародних стандартизованих методів та тестових систем для проведення скринінгів, раннього виявлення та дослідження порушень розвитку дитини; 
	проведення комунікативної кампанії та інформаційно-просвітницької діяльності, спрямованої на популяризацію важливості збереження здоров'я та розвитку дитини в ранньому віці; 

розробки та застосування системи моніторингу якості послуги раннього втручання та індикаторів ефективності її надання; 
створення міських центрів (відділень, кабінетів) раннього втручання, підвищення спроможності батьків щодо догляду та виховання дитини з порушеннями розвитку; 
	розробки моделі визначення потреби сім'ї та громади в послузі раннього втручання; 
стандартизації послуги раннього втручання з використанням найкращих міжнародних практик та визнаних наукових досягнень; 
фінансування послуги раннього втручання за рахунок бюджету            м. Одеси;
розробки та впровадження моделі міжвідомчої співпраці з урахуванням спрямування кожного партнерського закладу; 
вдосконалення існуючих та розробки нових програм (курсів, циклів тематичного удосконалення, курсів інформації та стажування, тренінгів) для підготовки, підвищення кваліфікації, безперервного професійного розвитку фахівців раннього втручання; 
створення процедури відбору та сертифікації фахівців раннього втручання; 
визначення фінансового механізму забезпечення підготовки, підвищення кваліфікації, безперервного професійного розвитку фахівців раннього втручання. 
5. Міжвідомча комісія провадить свою діяльність на основі взаємодії з місцевими органами виконавчої влади, виконавчими органами Одеської міської ради, громадськими об’єднаннями, підприємствами, установами усіх форм власності.
6. Міжвідомча комісія має право:
1) отримувати в установленому порядку від місцевих органів виконавчої влади, виконавчих органів Одеської міської ради, підприємств, установ незалежно від форм власності інформацію та матеріали з питань, що належать до її компетенції;
2) утворювати, за потреби, консультаційні, експертні та інші робочі групи із залученням в установленому порядку провідних учених і фахівців (за їх згодою);
3) заслуховувати на своїх засіданнях інформацію посадових осіб виконавчих органів Одеської міської ради та представників партнерських організацій про здійснення заходів з надання послуг раннього втручання;
4) надавати центральним, місцевим органам виконавчої влади, виконавчим органам Одеської міської ради, підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності та підпорядкування пропозиції щодо вдосконалення та дотримання чинного законодавства України з питань надання послуг раннього втручання.
7. Міжвідомчу комісію очолює голова, який за посадою є заступником міського голови, що забезпечує виконання рішень Одеської міської ради та її виконавчого комітету з питань реалізації державної політики в галузі охорони здоров’я, соціального захисту населення та праці. 
До складу Міжвідомчої комісії входять також співголови:
- директор департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради;
- завідувач центру раннього втручання комунального неприбуткового підприємства «Одеський обласний медичний центр психічного здоров’я».
Склад Міжвідомчої комісії затверджує міський голова.
8. Організаційною формою роботи Міжвідомчої комісії є засідання, що проводяться за потреби, але не рідше ніж один раз на півріччя.
Засідання Міжвідомчої комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини її членів.
Засідання скликаються головою/співголовою Міжвідомчої комісії або за пропозицією її членів.
Підготовку засідання Міжвідомчої комісії забезпечує її секретар-координатор.
Засідання Міжвідомчої комісії проводить її голова або співголова.
9. Рішення Міжвідомчої комісії вважається схваленим, якщо за нього проголосувало більш як половина присутніх на засіданні її членів. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.
Рішення Міжвідомчої комісії оформляється протоколом, який підписує головуючий на засіданні. 
Пропозиції і рекомендації Міжвідомчої комісії можуть бути реалізовані шляхом прийняття відповідних рішень Одеської міської ради, її виконавчого комітету. 
Рішення Міжвідомчої комісії мають рекомендаційний характер та враховуються у роботі виконавчими органами Одеської міської ради, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, а також фізичними особами-підприємцями.
10. Організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Міжвідомчої комісії здійснює департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради.
11. Внесення змін та доповнень до цього Положення здійснюється на підставі розпоряджень міського голови.
12. Міжвідомча комісія щорічно, до 10 грудня, звітує міському голові про свою діяльність.




Т.в.о. керуючої справами			     			М. Броварська















Додаток 2
до розпорядження 
міського голови
від 03.05.2019
№ 337

ПОЛОЖЕННЯ 
про міжвідомчу координаційну комісію 
з питань надання послуг раннього втручання 

1. Міжвідомча координаційна комісія з питань надання послуг раннього втручання (далі – Міжвідомча комісія) є постійно діючим консультативно-дорадчим органом при міському голові.
2. Міжвідомча комісія у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України, рішеннями Одеської міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови та цим Положенням.
3. Основним завданням Міжвідомчої комісії є підготовка та подання міському голові, Одеській міській раді та її виконавчому комітету пропозицій щодо реалізації державної і місцевої політики з питань створення і розбудови послуг раннього втручання, яка передбачає надання сім’ї, в якій виховується дитина з порушеннями розвитку, комплексної сімейно орієнтованої допомоги, спрямованої на здоровий розвиток дитини в сім’ї та її успішну соціалізацію в громаді.
4. Міжвідомча комісія відповідно до покладеного на неї завдання розробляє та подає міському голові, Одеській міській раді та її виконавчому комітету пропозиції щодо:
	впровадження та використання міжнародних стандартизованих методів та тестових систем для проведення скринінгів, раннього виявлення та дослідження порушень розвитку дитини; 

проведення комунікативної кампанії та інформаційно-просвітницької діяльності, спрямованої на популяризацію важливості збереження здоров'я та розвитку дитини в ранньому віці; 
розробки та застосування системи моніторингу якості послуги раннього втручання та індикаторів ефективності її надання; 
створення міських центрів (відділень, кабінетів) раннього втручання, підвищення спроможності батьків щодо догляду та виховання дитини з порушеннями розвитку; 
розробки моделі визначення потреби сім'ї та громади в послузі раннього втручання; 
стандартизації послуги раннього втручання з використанням найкращих міжнародних практик та визнаних наукових досягнень; 


