
 

Р І Ш Е Н Н Я № 2 

координаційної ради служби у справах дітей 

облдержадміністрації 

 

від   26.07.2017  року                                                                  м.  Краматорськ 

          

«Реалізація в області державної політики  

стосовно забезпечення права дітей,  

насамперед, дітей-сиріт та дітей,  

позбавлених батьківського піклування,  

на зростання в сімейному оточенні» 

 

 Заслухавши та обговоривши  підсумки роботи служб у справах дітей 

Донецької області за 6 місяців 2017 року з питання «Реалізація в області 

державної політики стосовно забезпечення права дітей, насамперед, дітей-сиріт 

та дітей, позбавлених батьківського піклування, на зростання в сімейному 

оточенні»,  координаційна рада служби у справах дітей облдержадміністрації 

відзначає, що протягом поточного року  проводилася  цілеспрямована та 

послідовна робота щодо вирішення проблем соціального захисту дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування,  з питання влаштування їх до 

сімейних форм виховання, здійснення контролю за умовами  їх утримання та 

виховання.  

Разом з тим, 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; на неналежному рівні перебуває робота в деяких містах та 

районах області щодо влаштування дітей до сімейних форм виховання , у тому 

числі у  прийомні сім’ї,  до дитячих  будинків сімейного типу(довідка 

додається). 

    Виходячи з вищезазначеного, з метою поліпшення роботи щодо захисту 

прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та їх законних 

інтересів, координаційна рада служби у справах дітей облдержадміністрації 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Начальникам служб у справах дітей міських рад, 

райдержадміністрацій: 

 

1.1. Здійснити ретельний аналіз по видам влаштування посиротілих 

протягом поточного 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 2017 рік щодо розвитку сімейних  форм  виховання.  

Термін:   до 01.09.2017 року 

 



1.2. Розглянути на засіданнях виконкомів, на засіданнях  комісій з 

питань захисту прав дитини  стан роботи  служб  у  справах дітей, Центрів 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді щодо забезпечення протягом 2017 

року міжвідомчої координації  щодо  реалізації державної політики стосовно 

забезпечення права дітей на зростання у сімейному оточенні. 

                                                                     Термін:   ІІІ квартал 2017  року 

1.3. Забезпечити своєчасну постановку на місцевий облік з усиновлення 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, за місцем їх 

походження протягом місяця після виникнення підстав для усиновлення. 

Термін: постійно  

1.4.  Надавати дієву допомогу кандидатам в усиновителі, які не в змозі 

знайти дитину у місцевому банку даних шляхом їх направлення до служби у 

справах дітей облдержадміністрації для підбору дітей в регіональному банку 

даних. 

Термін: постійно 

1.5. Забезпечити щорічне складання та неухильне виконання графіків 

перевірок стану утримання і виховання усиновлених дітей. 

Термін: щорічно 

1.6.  Забезпечити своєчасне внесенням та поновленням у ЄІАС «Діти» 

інформації щодо дітей, які підлягають усиновленню. 

Термін: постійно 

1.7.   Забезпечити дотримання вимог чинного законодавства в частині 

усиновлення та влаштування дітей, особливо новонароджених, до сімейних 

форм виховання. 

Термін: постійно 

1.8.  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 

1.9. Не допускати розлучення дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, під час їх усиновлення  та влаштування до 

прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу. У разі роз’єднання за 

станом здоров’я, забезпечити дітям цієї  категорії   збереження   родинних  

зв’язків  та  спілкування.  

Термін:   постійно  

1.10. Активізувати взаємодію із місцевими ЦСССДМ щодо проведення 

інформаційно-роз’яснювальної роботи з метою популяризації влаштування 

дітей до прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу під час виступів 

на батьківських зборах, конференціях,  розповсюдженням плакатів, буклетів, 

тощо, висвітлювання даного питання в засобах масової інформації. 

Термін:  постійно 

 1.11. Налагодити  роботу з центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді з питання підбору потенційних прийомних батьків для дітей, що 



перебувають на первинному обліку в службах  у справах дітей та влаштовані до 

дитячих державних закладів або потребують такого влаштування. 

Термін:  постійно 

1.12. Активізувати роботу щодо популяризації національного 

усиновлення та поширення інформації, дозволеної в рамках законодавства, про 

дітей, які можуть бути усиновлені.  

Термін:  постійно 

1.13. Забезпечувати 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 

1.14. Здійснити перевірку на Всеукраїнському порталі національного 

усиновлення «Сирітству – Ні!» інформації про дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, що перебувають у вас як на первинному 

обліку так і знаходяться у  закладах, розташованих у вашому місті чи районі, та 

забезпечити оновлення  інформації про дитину та її фото. 

       Термін: до 01.09.2017 

1.15. Посилити контроль за соціальним захистом 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.  

Термін:  постійно 

1.16.  Забезпечити  своєчасне виявлення, влаштування та встановлення  

правового статусу дітям, які залишилися без батьківського піклування, 

відповідно до вимог чинного законодавства. 

Термін:  постійно 

1.17. Перевіряти якісне заповнення електронних обліково-статистичних 

карток дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей, 

внутрішньо переміщених з тимчасово окупованих територій та зони 

проведення АТО, на яких заведено ЄОК дітей, які опинилися у складних 

життєвих обставинах, а саме своєчасне внесення зміненої інформації. 

Термін:  постійно 

1.18. Взяти під особливий контроль питання соціального захисту  дітей з 

особливими потребами, які перебувають на обліку служб у справах  дітей. 

Термін:   постійно 

1.21. Надавати інформацію заходів, які здійснює служба у справах дітей з 

метою пропагування усиновлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, влаштування до інших форм сімейного виховання, 

висвітлення діяльності служб. 

Термін:  щотижнево 

 



2. Начальникам служб у справах дітей Маріупольської,  Краматорської, 

Лиманської,  Слов’янської, Добропільської, Торецької міських рад,  

Великоновосілківської та Олександрівської райдержадміністрацій: 

 Вжити вичерпних заходів щодо влаштування дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених,  до сімейних форм виховання на рівні показника не меншого за 

середньообласний. 

Термін:  до кінця року 

 

 

3. Начальникам служб у справах дітей Новогродівської, Вугледарської,  

міських рад, Добропільської, Нікольської, Олександрівської, 

Ясинуватської райдержадміністрацій:  

Активізувати роботу щодо пропагування та популяризації усиновлення 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, насамперед, 

національного усиновлення та влаштування  дітей зазначеної категорії  до 

альтернативних форм сімейного виховання з висвітленням проведеної роботи у 

засобах масової інформації. 

Термін:   постійно 

 

3. Начальникам служб у справах дітей Лівобережної, Приморської 

райадміністрацій  Маріупольської міської ради, Слов’янської, 

Вугледарської міських рад, Олександрівської та  Ясинуватської  

райдержадміністрацій.  

Надати інформацію про проведену роботу в місті, району щодо 

створення на території прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу. 

Термін: до 01.09.2017 

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

облдержадміністрації   до 01.09.2017, 26.12.2017,  01.04.2018. 

 

 

В.о. начальника служби 

у справах дітей облдержадміністрації                      Л.В. Соболевська 
  

 

 
 


