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Координаційної ради у справах дітей облдержадміністрації 

 

від   24.04.2018                                                                        м.  Краматорськ 

          

Про стан взаємодії управлінь, відділів, 

служб та установ області з питання 

соціального захисту дітей, які перебувають 

у складних життєвих обставинах 

 

Заслухавши і обговоривши питання: «Про стан взаємодії управлінь, 

відділів, служб та установ області з питання соціального захисту дітей, які 

перебувають у складних життєвих обставинах»,  координаційна рада у справах 

дітей облдержадміністрації відзначає. 

 Станом на 01.01.2018 року на обліку служб у справах дітей Донецької 

області перебуває всього 1024 дитини (із 511 сімей), які перебувають у 

складних життєвих обставинах, що у порівнянні з показником минулого року 

на 97 дітей більше, з них: 944 дитини - проживають у сім’ях, де батьки 

ухиляються від виконання батьківських обов’язків;  66 дітей - по відношенню 

до яких вчинено  фізичне, економічне або сексуальне насильство; 14 дітей - 

систематично самовільно залишають місце постійного проживання, що 

дорівнює показнику 2016 року. 

 З метою створення належних умов для забезпечення реалізації права 

кожної дитини на виховання в сім’ї, підтримки сімей, які перебувають у 

складних життєвих обставинах, та захисту прав дітей у таких сім’ях служби у 

справах дітей взаємодіють з іншими суб’єктами соціальної роботи з сім’ями, 

дітьми та молоддю. 

Так, впродовж 2017 року на території Донецької області було проведено 

1311 спільних профілактичних рейдів, під час яких виявлено 433 дитини, що на 

94 дитини менше порівняно з минулорічним показником. 

Під час рейдів було вилучено 342 дитини (порівняно з  2016 роком менше 

на 3 дитини), з яких: 142 дитини влаштовано до притулків та центрів соціально-

психологічної реабілітації для дітей, 91 дитину повернено у біологічну сім’ю, 

109 дітей влаштовано до закладів охорони здоров’я. Під час проведення 

профілактичних рейдів було попереджено 2112 батьків, ініційовано 

притягнення до відповідальності 861 батька.   

У разі виявлення безпосередньої загрози життю або здоров'ю дитини, 

органами опіки та піклування приймаються рішення про негайне відібрання 

дитини у батьків або осіб, які їх замінюють. На підставі цього рішення служби 

у справах дітей разом з уповноваженим підрозділами органів Національної 

поліції, представниками закладів охорони здоров'я вживають заходів до 

відібрання дитини у батьків та тимчасово влаштовують її в сім’ї громадян 

(родичів, знайомих), центри соціально-психологічної реабілітації дітей та 

медичні заклади. 

Служби   у   справах   дітей  за  участю   інших   структурних  підрозділів 
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здійснюють підготовку документів для звернення органу опіки та піклування до 

суду про позбавлення батьків чи одного з них батьківських прав або відібрання 

дитини у матері, батька без позбавлення їх батьківських прав. 

Так, впродовж 2017 року позбавлено батьківських прав всього 289 батьків 

по відношенню до 355 дітей, що у порівнянні з аналогічним періодом 2016 року 

на  92  батька (24 %) та  71 дитину  (17 %)  менше. 

Станом на 01.01.2018 кількість сімей, де батьки ухиляються від 

виконання батьківських обов’язків, склала 439, з них перебувають під 

соціальним супроводом, який здійснюють центри соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді, 272 сім’ї (що складає 62 %). На низькому рівні взаємодія служб 

та центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді у містах Торецьку – 25% 

(з 16 сімей 4 під супроводом), Слов’янську – 17% (з 24 сімей 4 під супроводом), 

Добропіллі – 35% (з 31 сімей 11 під супроводом), Мирнограді – 38 % (з 13 сімей 

5 під соціальним супроводом), Бахмуті  – 32% (з 22 сімей 7 під супроводом), 

Костянтинівському районі – 14% (з 7 сімей 1 під соціальним супроводом), 

Добропільському районі – 17% (з 6 сімей 1 під соціальним супроводом), 

Ясинуватському районі – 31% (з 13 сімей 4 під соціальним супроводом).   

Кількість сімей, в яких діти зазнали фізичного, економічного або 

сексуального насильства, та перебувають на обліку служб у справах дітей 

становить 57, з яких 35 сімей перебувають під соціальним супроводом центрів 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, що складає 61%. 

За інформацією служб у справах дітей області впродовж 2014-2017 років 

скоїли суїцид 25 дітей. З них 14 дітей у віці від 15 до 17 років (56%), 10 дітей – 

від 11 до 14 років (40%) та 1 дитина віком 10 років. 

Разом з тим, відсутність своєчасного взаємного інформування з боку 

структур, причетних до охорони дитинства, належної взаємодії між ними щодо 

вжиття заходів із соціального захисту дітей, які перебувають у складних 

життєвих обставинах, призводить до збільшення в області кількості соціальних 

сиріт, випадків суїцидів серед дітей та жорстокого поводження з дітьми з боку 

батьків та інших дорослих осіб.  

Виходячи з вищезазначеного, координаційна рада у справах дітей  

облдержадміністрації 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити План спільних заходів щодо соціального захисту дітей, які  

перебувають у складних життєвих обставинах, запобігання негативним проявам  

серед них в Донецькій області на 2018 рік. 

 

2. Райдержадміністраціям, військово-цивільним адміністраціям, рекомендувати 

виконавчим органам міських рад, радам об’єднаних територіальних громад: 

 

2.1. Проаналізувати на засіданнях виконкомів, колегій за участю 

територіальних підрозділів превентивної діяльності Національної поліції стан  
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соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, 

запобігання негативним проявам серед них та вжити заходів координаційного 

характеру щодо їх попередження.   

          Термін  виконання:  ІІ квартал  

2018 року 

2.2. Здійснювати дієвий контроль за діяльністю структурних підрозділів 

міських, селищних, сільських рад, райдержадміністрацій, військово-цивільних 

адміністрацій щодо організації  роботи з дітьми, які перебувають у складних 

життєвих обставинах, та їх соціального захисту.  

                                                                     Термін виконання:  постійно 

 2.3. Забезпечити невідкладне надання інформації про випадки суїцидів, 

травмування та загибелі дітей внаслідок жорстокого поводження з ними до 

служби у справах дітей облдержадміністрації. 

        Термін виконання:  постійно 

 

3. Службі у справах дітей облдержадміністрації /Тимофеєва/ забезпечити чітку 

взаємодію та координацію роботи відділів, управлінь, служб області, причетних 

до охорони дитинства, щодо соціального захисту дітей, які перебувають у 

складних життєвих обставинах.   

Провести навчальний семінар із зазначеного питання з начальниками 

служб у справах дітей міських рад, райдержадміністрацій, військово-цивільних 

адміністрацій.                                                                                          

                                                                     Термін виконання: серпень  

2018 року 

 

4. Донецькому обласному центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 

/Балаболка/:      

          

 4.1. Здійснювати моніторинг якості надання соціальних послуг 

міськрайонними центрами області з дітьми, які опинились у складних життєвих 

обставинах, і не можуть їх самостійно подолати. 

        Термін виконання: постійно 

4.2. Вжити   невідкладних   заходів   щодо    максимального    охоплення  

соціальним супроводом сімей з дітьми, які перебувають у складних обставинах, 

і не можуть їх самостійно подолати. 

        Термін виконання: постійно 

 

5. Службі у справах дітей облдержадміністрації /Тимофеєва/, департаменту 

освіти і науки облдержадміністрації /Оксенчук/, Донецькому обласному центру 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді /Балаболка/, департаменту охорони 

здоров’я облдержадміністрації /Узун/, рекомендувати відділу ювенальної 

превенції управління превентивної діяльності ГУ НП у Донецькій області 

/Шнейдер/ забезпечити постійне і своєчасне взаємоінформування щодо 

виявлення дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, схильні до 
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негативних  проявів, для подальшої організації комплексної профілактичної 

роботи з ними та надання допомоги у межах своєї компетенції.  

                                                                    Термін виконання: постійно 

 

6. Рекомендувати управлінню превентивної діяльності Головного управління 

Національної поліції в Донецькій області /Горустович/: 

 

  6.1. Забезпечити невідкладне інформування територіальними 

підрозділами превентивної діяльності Національної поліції служб у справах 

дітей міських рад, райдержадміністрацій,  військово-цивільних адміністрацій, 

рад об’єднаних територіальних громад щодо дітей, які перебувають у складних 

життєвих обставинах, у зв’язку з ухиленням батьків від виконання батьківських 

обов’язків,  самовільно залишають постійне місце проживання. 

                                                                    Термін виконання: постійно 

6.2. Забезпечити притягнення до відповідальності батьків або осіб, які їх 

замінюють, у разі невиконання ними обов’язків щодо виховання дітей. 

                                                                    Термін виконання: постійно 

 

7. Службам у справах дітей міських рад, райдержадміністрацій, військово-

цивільних адміністрацій: 

 

7.1. Скоординувати на місцях роботу всіх структур, причетних до 

охорони дитинства, щодо соціального захисту дітей, які перебувають у 

складних життєвих обставинах. 

                                                                    Термін виконання постійно 

7.2. Організувати проведення спільних рейдів перевірки умов проживання 

дітей у сім’ях, які опинилися у складних життєвих умовах, в ході яких виявляти  

батьків, які ухиляються від виховання своїх дітей, скоюють відносно них 

насильство, виявляти сім’ї, в яких існує реальна загроза життю та здоров’ю  

дітей. Забезпечити вжиття своєчасних комплексних заходів щодо соціального 

захисту дітей  у таких сім’ях.    

                                                                    Термін виконання: постійно 

 Про проведені заходи поінформувати службу у справах дітей 

облдержадміністрації до 31.05.2018. 

 

8. Про виконання цього рішення поінформувати службу у справах дітей 

облдержадміністрації до 15.07.2018 та 26.12.2018. 

 

 

Голова координаційної ради у 

справах дітей облдержадміністрації,  

заступник  голови облдержадміністрації                                   І.С. Стокоз  


