
Р І Ш Е Н Н Я № 1 

координаційної ради служби у справах дітей 

облдержадміністрації 

 

від   26.02.2018                                                                       м.  Краматорськ  

         

 Про підсумки роботи служб у справах дітей 

 Донецької   області   у  2017 році  та основні  

 завдання     діяльності   служб   на    2018 рік  

 

 Заслухавши та обговоривши  підсумки роботи служб у справах дітей Донецької 

області у 2017 році та основні завдання їх діяльності на 2018 рік,  координаційна рада 

служби  у справах дітей облдержадміністрації відзначає, що протягом 2017 року  

проводилася  робота щодо вирішення проблем соціального захисту дітей, які 

перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі  внутрішньо переміщених 

осіб, забезпечення житлом  дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, осіб з їх числа дітей, придбання житлових будинків для дитячих будинків 

сімейного типу.  

Разом з тим, не повною мірою забезпечено  право дитини  на виховання в сім’ї, у 

тому числі через проведення на території області антитерористичної операції;   

потребує удосконалення робота щодо здійснення контролю за умовами утримання 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,  в сім’ях опікунів, 

піклувальників, прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу, нагляд за 

усиновленими дітьми; повільно здійснюється надання статусу дитині, постраждалої в 

результаті воєнних дій та збройних конфліктів,  взяття на квартирний облік  дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (довідка додається). 

    Виходячи з вищезазначеного, з метою поліпшення роботи щодо соціального 

захисту дітей, координаційна рада служби  у справах дітей облдержадміністрації 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Службі у справах дітей облдержадміністрації: 

1.1. Активізувати  роботу щодо залучення благодійних організацій  до співпраці  

з питань надання дітям, зокрема, дітям-сиротам,  дітям, позбавленим батьківського 

піклування, дітям, які опинились в складних життєвих обставинах у зв’язку із 

проведенням в області антитерористичної операції, різноманітної  допомоги. 

                                                                                  Термін:  протягом року   

1.2. Продовжити роботу на веб-сайті служби у справах дітей 

облдержадміністрації щодо  популяризації влаштування дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського  піклування,  до сімейних форм виховання, насамперед, 

національного усиновлення. 

                                                                                   Термін:  постійно 

1.3. Продовжити роботу з Благодійними фондами «Зміни одне життя», 

«Сирітству – НІ!» у сприянні проведення відео зйомки дітей – сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, в закладах області щодо подальшої 

популяризації влаштування їх до сімейних форм виховання, насамперед, на 

національне усиновлення. 

         Термін: впродовж року  
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2. Начальникам служб у справах дітей міських рад, райдержадміністрацій, 

військово-цивільних адміністрацій, об’єднаних територіальних громад: 

2.1. Ініціювати розгляд  на засіданнях виконкомів, колегіях 

райдержадміністрацій, військово-цивільних адміністрацій, об’єднаних територіальних 

громад, комісіях з питань захисту прав дитини, координаційних радах служб у 

справах дітей  питання щодо забезпечення  найкращих інтересів дитини, соціального 

захисту дітей, зокрема, дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 

що проживають на відповідній території та дітей, які опинилися у складних життєвих 

обставинах.  

Термін:   І квартал 2018 року 

2.2. Запланувати проведення нарад, семінарів із секретарями, головами 

сільських, селищних рад, об’єднаних територіальних громад, заступниками 

директорів з виховної роботи загальноосвітніх навчальних закладів, заступниками 

головних лікарів тощо з питання: «Забезпечення суб’єктами соціальної роботи 

неухильного дотримання вимог діючого законодавства, зокрема, постанови КМУ від 

24.09.2014 № 866 (із змінами) «Питання діяльності органів опіки та піклування, 

пов’язаної із захистом прав дитини».  

Термін:  до 01.07.2018 

2.3.  Вжити ефективних заходів щодо своєчасного виявлення та обліку дітей-

сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, надання таким дітям статусу 

дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, влаштування таких 

дітей, насамперед до сімейних форм виховання. 

Термін:  постійно 

2.4.   Забезпечити проведення разом з центрами соціальних служб для сім'ї, дітей 

та молоді оцінки та визначення потреби, у тому числі в послугах (освітніх, медичних, 

соціальних, реабілітаційних тощо), усіх дітей, які мають право на отримання статусу 

дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройного конфлікту. 

Термін:   І квартал 2018 року 

2.5. Активізувати роботу щодо надання роз'яснення батькам та іншим законним 

представникам дітей щодо механізму встановлення відповідного статусу та сприяння 

у його оформленні згідно з Порядком у разі виявлення за результатами оцінки потреб 

підстав для встановлення статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та 

збройних конфліктів. 

Термін:  постійно 

2.6. Забезпечити  дотримання вимог чинного законодавства в частині 

усиновлення та влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, особливо новонароджених, до сімейних форм виховання.  

Термін: постійно 

2.7. Забезпечити надання потенційним усиновлювачам достовірної інформації та 

змістовних роз’яснень з боку працівників служб у справах дітей, представників 

закладів, де перебувають діти, щодо стану здоров’я дітей, діагнозів, способів їх 

лікування. 

Термін:  постійно 

2.8. Забезпечити надання протягом доби після набуття законної сили рішеннями 

суду інформації про факт усиновлення дитини службі у справах дітей за місцем 

первинного обліку дитини. 

Термін:  постійно 
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2.9. Забезпечити інформування служби у справах дітей облдержадміністрації (у 

телефонному режимі)  про видачу  Департаментом захисту прав дітей та усиновлення 

направлення для знайомства з дитиною за місцем її проживання (перебування) з 

метою недопущення випадків видачі повторних направлень. 

Термін:  постійно 

2.10. Забезпечити якісне ведення єдиних обліково-статистичних карток в базі 

даних ЄІАС «Діти». Своєчасно завантажувати оновлені фотографії дітей, вносити 

інформацію щодо зміни статусу, стану здоров’я тощо. 

Термін:  постійно 

2.11. Посилити контроль за дотриманням прав  дітей, які виховуються в сім’ях  

опікунів,  піклувальників, прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу  та  в  

інтернатних  закладах. Провести перевірки умов утримання дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування в сім’ях та   в  інтернатних закладах,   особливу  

увагу  приділити стану  захисту  особистих,  майнових  та житлових  прав дітей.  

Термін:  протягом року 

2.12.  Забезпечити контроль щодо отримання  дітьми-сиротами та дітьми, 

позбавленими батьківського піклування, державної допомоги після  досягнення  18-

річного віку. Забезпечити неухильне дотримання вимог законодавства  щодо надання 

до відділів освіти списків дітей вищезазначеної категорії та письмово поінформувати 

кожну таку дитину  про місце і порядок отримання допомоги, особливу увагу звернути 

на  внутрішньо переміщених осіб із числа дітей зазначеної категорії.     

  Термін:  постійно 

 2.13. Здійснювати звірки із структурними підрозділами з питань соціального 

захисту населення стосовно дітей із  прийомних сімей, дитячих будинків сімейного 

типу, сімей опікунів, піклувальників, які перемістилися з тимчасово окупованої 

території або району проведення антитерористичної операції та отримують державну 

допомогу. 

Термін:  щоквартально  

  2.14. Забезпечити функціонування прийомних сімей, дитячих будинків 

сімейного типу, які перемістилися з тимчасово окупованої території або району 

проведення антитерористичної операції. 

                                                                                       Термін: постійно 

2.15. Активізувати інформаційно-роз’яснювальну роботу щодо популяризації 

влаштування дітей до ПС, ДБСТ під час виступів на батьківських зборах, 

конференціях, висвітлювання даного питання в засобах масової інформації. 

                                                                                Термін: впродовж року 

2.16. Співпрацювати з центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді з 

питання підбору потенційних батьків та батьків-вихователів для влаштування до них 

дітей, з числа тих,  що перебувають на первинному обліку служби та влаштовані до 

дитячих державних закладів або потребують влаштування. 

                                                                                Термін: постійно 

2.17. Забезпечити 100%  взяття на облік громадян, які потребують поліпшення 

житлових умов, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які 

досягли 16-ти річного віку, за місцем їх походження або проживання до влаштування 

в сім’ї громадян, у відповідні заклади. 

Термін:  постійно 
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2.18. Надавати до служби у справах дітей облдержадміністрації разом з 

моніторингом захисту житлових прав письмову інформацію про виконання 

законодавства, в частині своєчасного взяття дітей-сиріт, дітей. позбавлених 

батьківського піклування та осіб з їх числа на квартирний облік, особисто по кожній 

дитині. 

                                                                                   Термін: щомісячно до 01 числа 

2.19. Тримати під контролем перебування, зняття, взяття на квартирний облік 

дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа та робити 

постійні звіряння перебування їх на квартирному обліку.                                                                                            

                                                                                   Термін:  щороку 

2.20. Здійснювати контроль за обліком нерухомого майна дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, відповідно до чинного законодавства.  

Термін:  постійно 

2.21. Забезпечити проведення  щорічної інвентаризації  нерухомого майна дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 

Термін:  протягом року 

2.22. Скоординувати роботу та взяти під особистий контроль виконання 

Програми економічного і соціального розвитку Донецької області в частині 

придбання житла для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб 

з їх числа на умовах співфінансування (50/50) з обласного та місцевих бюджетів  

                                                                            Термін: протягом року 

2.23. Забезпечити  якісну організацію та проведення щомісячно профілактичних 

заходів (рейдів) «Діти вулиці», «Вокзал», «Сім’я» задля  виявлення бездоглядних та 

безпритульних дітей та надання їм необхідної допомоги, вжиття заходів щодо 

усунення причин бездоглядності відносно кожної дитини, яка перебуває на 

профілактичному обліку.  

Термін: постійно 

2.24. Посилити  координуючу роль служб у справах дітей з питань 

попередження, своєчасного виявлення та надання соціальної, медичної, 

психологічної, педагогічної допомоги і підтримки дітям, які зазнали насильства або 

жорстокого поводження.  

         Термін: постійно 

2.25. З метою формування у громадськості, батьків, дітей негативного 

ставлення до всіх форм насильства над дітьми, організувати проведення за участю 

місцевих ЗМІ інформаційну кампанію «Сім’я без насильства». 

      Термін: ІV квартал      2018року 

2.26. Організувати проведення профорієнтаційних акцій серед учнівської молоді 

з метою ознайомлення з чинним законодавством про працю неповнолітніх та 

негативним впливом її найгірших форм на їх здоров’я, особливо залучення  дітей до 

збройних конфліктів. 

Термін: ІІ квартал 2018року 

2.27. У зв’язку із проведенням на території області антитерористичної операції 

тримати на постійному контролі питання зміни місця проживання (перебування) 

дітей, які опинились в складних життєвих обставинах. Своєчасно повідомляти служби 

у справах дітей за новим місцем проживання (перебування). 

Термін:  постійно 
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2.28.  На засіданнях координаційних рад розглянути питання щодо організації   

змістовного   дозвілля  дітей, зокрема  їх  залучення  до  занять у позашкільних  

закладах, спортивних секціях тощо.    

Термін: ІI квартал 2018  

2.29. З метою збереження та підтримки біологічної родини дитини розглянути 

питання розвитку в містах та районах області нової форми тимчасово догляду за 

дитиною, яка опинилася у складних життєвих обставинах – патронату над дитиною. 

Термін: постійно 

2.30. З метою недопущення втягнення дітей до найгірших форм дитячої  праці, 

у тому числі до збройних конфліктів, забезпечити проведення рейдів-перевірок із 

залученням співробітників Національної поліції.  

         Термін: щоквартально 

2.31. Спільно з центрами соціальних служб для сім’ї,  дітей та молоді,  іншими 

установами та органами, що діють в інтересах дітей,  вжити ефективних заходів щодо 

профілактики негативних проявів в дитячому середовищі, розробити методичні 

рекомендації, пам’ятки для педагогів, батьків щодо  попередження негативних 

проявів серед дітей.  

Термін: до 01.07.2017  

2.32.  Активізувати відповідну роз’яснювальну роботу з батьками, іншими 

законними представниками дитини з метою посилення відповідальності щодо 

збереження життя та здоров’я дітей в умовах проведення антитерористичної операції 

в області, особливо в районах активних бойових дій. 

Термін: постійно, до зміни   

суспільно-політичної 

ситуації в області 

2.33.  Терміново надавати службі у справах дітей облдержадміністрації 

статистичну інформація про дітей, які загинули внаслідок суїциду, вбивства, тяжких 

тілесних ушкоджень та нещасних випадків.   

Термін: постійно 

2.34.  Скоординувати діяльність структурних підрозділів національної поліції, 

центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, закладів освіти та охорони 

здоров’я щодо своєчасного виявлення  випадків жорстокого поводження  з дітьми, 

взаємоінформування та вжиття своєчасних та дієвих заходів щодо їх  соціального 

захисту. 

Термін: постійно 

2.35. Здійснити ретельний аналіз за  формами  влаштування посиротілих 

протягом 2017 року дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. У разі 

влаштування дітей цієї категорії  до  інтернатних  закладів  на  рівні, що перевищує 

середньообласний  показник, розробити додаткові заходи на 2018 рік щодо розвитку 

сімейних  форм  виховання, насамперед, створення прийомних сімей та дитячих 

будинків сімейного типу. 

            Термін: до 01.04. 2018 

2.36. Забезпечити надання інформації службі у справах дітей 

облдержадміністрації про дітей, влаштованих  до інтернатних закладів за заявою 

батьків або одного з них, та про дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, - на повне державне забезпечення. 
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  Термін: протягом 5-ти днів після 

влаштування   

3. Службам у справах дітей  Бахмутської, Краматорської, Селидівської, 

Слов’янської міських рад,  Авдіївської та Торецької  військово-цивільних 

адміністрацій, Маріупольської міської ради,  Соледарської об’єднаної 

територіальної громади, Волноваської, Мар’їнської, Нікольської, Покровської та  

Ясинуватської райдержадміністрацій забезпечити надання дітям, які відповідно до 

чинного законодавства, мають право на отримання статусу дитини, яка постраждала 

внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів.  

                                                                                          протягом року 

4. Службам у справах дітей Авдіївської, Дружківської, Краматорської, 

Слов’янської, Селидівської, Покровської, Вугледарської міських рад, 

Соледарської об’єднаної територіальної громади, по Лівобережному та 

Центральному районам Маріупольської міської ради та Великоновоселківської, 

Покровської, Мар’їнської, Олександрівської, Ясинуватської 

райдержадміністрацій активізувати роботу щодо створення на території міста, 

району прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу для влаштування дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на первинному 

обліку служби. 

Термін:  постійно 

5. Службам у справах дітей Авдіївської, Вугледарської міських рад та 

Добропільської, Слов’янської, Олександрівської, Ясинуватської 

райдержадміністрацій активізувати роботу щодо пропагування  усиновлення дітей, 

що перебувають на місцевому обліку відповідних служб. 

Термін:  постійно 

6. Службам у справах дітей по Центральному,  Лівобережному, 

Кальміуському, Приморському районам Маріупольської міської ради,   

Бахмутської, Торецької, Слов’янської, Добропільської міських рад,  Нікольської 

райдержадміністрації) забезпечити неухильне виконання чинного законодавства під 

час взяття на облік дітей, які підлягають усиновленню. Проаналізувати  порушення та  

недоліки,  виявлені службою у справах дітей облдержадміністрації,  не допускати у 

подальшому подання анкет з помилками. Попередити відповідальних осіб про 

адміністративну відповідальність за неналежне складання анкет на дітей, які 

підлягають усиновленню 

Термін:  постійно 

7. Службам у справах дітей  Маріупольської, Краматорської, Лиманської 

міських рад, Соледарської об’єднаної територіальної громади та 

Олександрівської, Мар’їнської, Слов’янської, Великоновосілківської та 

Ясинуватської райдержадміністрації вжити заходів для влаштування дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування, до сімейних форм виховання, на рівні, 

не меншому за середньообласний. 

Термін:  до кінця року 

8.   Службам у справах дітей Краматорської, Слов’янської, Дружківської 

міських рад, Кальміуської райадміністрації Маріупольської міської ради, 

Олександрівської, Мар`їнської, Волноваської та Нікольської 

райдержадміністрацій після встановлення статусу дитини-сироти та дитини, 

позбавленої батьківського піклування, вжити вичерпних заходів до влаштування  її в 
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сім’ю громадян України. У протилежному випадку надавати пояснення (розгорнуту 

інформацію) про проведену роботу з питання влаштування дитини до сімейних форм 

виховання. 

Термін:  постійно 

9. Службам у справах дітей Добропільської, Торецької, Краматорської, 

Лиманської, Слов’янської міських рад та Великоновосілківської 

райдержадміністрації, керівникам центрів соціально-психологічної реабілітації 

дітей: 

9.1. Забезпечити вжиття усіх дієвих заходів щодо збереження життя та здоров’я 

дітей – вихованців закладів соціального захисту дітей в умовах напруженої суспільно-

політичної ситуації, що склалася в області, та збройного конфлікту. 

Термін: постійно, до зміни 

суспільно-політичної 

ситуації в області 

9.2. З метою забезпечення реалізації права кожної дитини на виховання в сім’ї 

продовжити роботу щодо влаштування дітей, які мали статус дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, до влаштування у заклади або набули його під 

час перебування їх у закладах, до сімейних форм виховання. 

            Термін: постійно   

 9.3. Забезпечити системну виховну та  профілактичну роботу щодо запобігання 

бездоглядності серед вихованців центрів соціально-психологічної реабілітації дітей, 

вивчати   причини та умови, які сприяють самовільному залишенню дітьми закладу та 

вживати заходи щодо їх  попередження  

       Термін: постійно 

 10. Начальнику служби у справах дітей  Краматорської міської ради 

(Давидов) ініціювати питання створення карантинної групи в центрі соціально-

психологічної реабілітації дітей служби у справах дітей Краматорської міської ради, 

відповідно до вимог  чинного законодавства. 

       Термін: до 01.07.2018 

11. Службам у справах дітей та виконавчим органам, що представляють  

об’єднані територіальні громади Андріївської, Званівської, Іллінівської, 

Миколаївської, Сіверської, Черкаської, Шахівської):  

11.1. Рекомендовано передбачати посади спеціалістів з питань захисту дітей у 

штатному розпису виконавчого органу об’єднаної територіальної громади або 

утворити відповідний структурний підрозділ. 

11.2. Забезпечити взаємодію в процесі забезпечення та захисту прав дітей  

об’єднаних територіальних громад зі службами у справах дітей райдержадміністрацій. 

11.3. Посилити роботу щодо соціального захисту дітей, які проживають на 

території об’єднаних територіальних громад, насамперед дітей, які опинились в 

складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, з метою недопущення порушення їх прав та законних інтересів. 

12. Про хід виконання даного рішення поінформувати службу у справах дітей 

облдержадміністрації   до  01.04.2018,    до  01.07.2018, до 25.12.2018. 

 

 

В.о. начальника служби                              Л.В. Соболевська  


