Розпорядження
Одеського міського голови
№ 761 від 20.08.2019 р.




Про затвердження Плану заходів з реалізації у 2019 році пілотного проекту «Створення системи надання послуги раннього втручання для забезпечення розвитку дитини, збереження її здоров’я та життя» в м. Одесі 



	Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 травня 2019 року   № 350-р «Деякі питання створення системи надання послуги раннього втручання для забезпечення розвитку дитини, збереження її здоров’я та життя», Плану дій з реалізації ініціативи «Громада, дружня до дітей та молоді», затвердженого рішенням Одеської міської ради від 31 жовтня                  2018 року № 3823-VII, протоколу засідання міжвідомчої координаційної комісії з питань надання послуг раннього втручання від 23 липня 2019 року:

	1. Затвердити План заходів з реалізації у 2019 році пілотного проекту «Створення системи надання послуги раннього втручання для забезпечення розвитку дитини, збереження її здоров’я та життя» в м. Одесі (додається).

	2. Доручити департаменту охорони здоров’я Одеської міської ради і департаменту освіти та науки Одеської міської ради щомісячно до 5 числа місяця, наступного після звітного періоду, надавати до департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради звіт про реалізацію заходів пілотного проекту «Створення системи надання послуги раннього втручання для забезпечення розвитку дитини, збереження її здоров’я та життя». 

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


								 Г. Труханов 




Додаток 
до розпорядження 
міського голови
№ 761 від 20.08.2019 р.
ПЛАН ЗАХОДІВ 
з реалізації у 2019 році пілотного проекту «Створення системи надання послуги раннього втручання 
для забезпечення розвитку дитини, збереження її здоров’я та життя» в м. Одесі

№ з/п
Найменування заходу
Термін виконання
Відповідальні виконавці
1.
Розробити механізм переходу дитини від послуги раннього втручання до закладів дошкільної освіти 
01 вересня 2019 року
Департамент освіти та науки Одеської міської ради (Буйневич О.В.), 
департамент охорони здоров’я Одеської міської ради (Якименко О.О.)
2.
Підготувати пропозиції щодо розширення переліку установ (закладів) та організацій, задіяних у реалізації пілотного проекту «Створення системи надання послуги раннього втручання 
для забезпечення розвитку дитини, збереження її здоров’я та життя» в м. Одесі
01 жовтня 2019 року
Департамент охорони здоров’я Одеської міської ради (Якименко О.О.), 
департамент освіти та науки Одеської міської ради (Буйневич О.В.)
3.
Підготувати пропозиції щодо обладнання кабінетів раннього втручання та введення штатних одиниць для забезпечення їх роботи
01 жовтня 2019 року
Департамент охорони здоров’я Одеської міської ради (Якименко О.О.), 
департамент освіти та науки Одеської міської ради (Буйневич О.В.)
4.
Розробити та затвердити Порядок раннього виявлення (скринінгу) у дітей порушень розвитку та надання послуг раннього втручання 
01 жовтня 2019 року
Департамент охорони здоров’я Одеської міської ради (Якименко О.О.), 
департамент освіти та науки Одеської міської ради (Буйневич О.В.)
5.
Розробити та затвердити Тимчасове положення про кабінети раннього втручання
ІІІ квартал 2019 року
Департамент охорони здоров’я Одеської міської ради (Якименко О.О.)
6.
Включити до Міської програми «Рівність» заходи 
(з фінансуванням) для реалізації  пілотного проекту «Створення системи надання послуги раннього втручання для забезпечення розвитку дитини, збереження її здоров’я та життя» в м. Одесі
ІІІ квартал 2019 року
Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради 
(Китайська О.П.)
7.
Розробити та затвердити Порядок міжгалузевої взаємодії закладів (установ) незалежно від форми власності та відомчого підпорядкування з питань надання послуг раннього втручання («Служба з надання послуг раннього втручання») у м. Одесі
IV квартал 2019 року
Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради 
(Китайська О.П.)
8.
Провести інформаційно-роз’яснювальну роботу серед батьків/законних представників дітей щодо необхідності раннього виявлення (скринінгу) у дітей порушень розвитку 
Протягом 2019 року
Департамент охорони здоров’я Одеської міської ради (Якименко О.О.), 
департамент освіти та науки Одеської міської ради (Буйневич О.В.), 
департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради 
(Китайська О.П.)
9.
Провести тренінги міждисциплінарних команд раннього втручання, їх навчання та підвищення кваліфікації за відповідними спеціальностями та професіями
Протягом 2019 року
Департамент охорони здоров’я Одеської міської ради (Якименко О.О.)


		Керуюча справами														О. Оніщенко






























