
                                                                                            

Р І Ш Е Н Н Я 
координаційної ради у справах дітей

облдержадміністрації
від   26.12.2016                         м. Краматорськ

Про дотримання прав дітей, у тому числі
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, які є внутрішньо переміщеними особами

Заслухавши та обговоривши стан роботи служб у справах дітей міських
рад та райдержадміністрацій, структурних підрозділів облдержадміністрації  з
питань реалізації державної політики щодо соціального захисту дітей в умовах
проведення в області антитерористичної операції, дотримання прав дітей, які є
внутрішньо  переміщеними  особами,  координаційна  рада  у  справах  дітей
облдержадміністрації  відзначає,  що  протягом  2015  року  та  поточного  року
проводилася  цілеспрямована та послідовна робота щодо вирішення проблем
соціального  захисту  дітей,  особливо  дітей-сиріт  та  дітей,  позбавлених
батьківського  піклування,   дітей,  які  перебувають  у  складних  життєвих
обставинах, та є   внутрішньо переміщеними особами. 

Разом з тим, не повною мірою забезпечено  право дитини  на соціальний
захист, 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;  недостатньо  здійснюється  захист  дітей,  що  перемістилися  з
непідконтрольної території (довідка додається).

    Виходячи  з  вищезазначеного,  з  метою  поліпшення  роботи  щодо
соціального захисту дітей, насамперед, з числа внутрішньо переміщених  осіб
координаційна рада  у справах дітей облдержадміністрації

ВИРІШИЛА:

1. Виконавчим органам міських рад, райдержадміністраціям:
1.1. Розглянути на засіданнях  виконкомів, колегіях, координаційних радах

у справах дітей питання  забезпечення міжвідомчої  координації     служб  у
справах дітей, центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, структурних
підрозділів  охорони  здоров’я  та  соціального  захисту  населення  в  частині
забезпечення  найкращих інтересів дитини, соціального захисту дітей, зокрема,
дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, що проживають
на відповідній території, та мають статус внутрішньо переміщених осіб. 

Термін виконання:  І квартал 2017 року



1.2. Забезпечити  влаштування  дітей-сиріт  та дітей,  позбавлених
батьківського піклування, які сиротіють  на території міста (району),
до пріоритетних  форм виховання.

Термін виконання:  протягом  року
1.3. Забезпечити  захист  прав  і  свобод дітей,  які  переміщуються  з

тимчасово  окупованої  території  України,  районів  проведення
антитерористичної операції та населених пунктів, що розташовані на
лінії  зіткнення,  насамперед,  дітей-сиріт  та  дітей,  позбавлених
батьківського піклування.

Термін виконання:  протягом року
    1.4. Забезпечити, у разі  виявлення,  притягнення   до відповідальності 

осіб,  винних  у  порушені  прав  дітей,  у  тому  числі дітей-сиріт  та  дітей,
позбавлених батьківського піклування.

Термін виконання:  протягом року
2. Лиманська об’єднана територіальна громада:

Опрацювати  питання  щодо  реєстрації  дітей-сиріт  та  дітей,  позбавлених
батьківського піклування, вихованців СОЦСР «Смарагдове місто».

Термін виконання: I квартал 2017 року
3. Службі у справах дітей облдержадміністрації (Тимофеєва):

3.1. Налагодити  взаємодію  служб  у  справах  дітей  та  центрів
соціальних 

служб сім’ї,  дітей  та  молоді  у  містах  та  районах області  з  питань  раннього
виявлення сімей з дітьми, які є внутрішньо переміщеними та постраждалими
від  воєнних  дій  та  збройних  конфліктів,  для  надання  їм  дієвої  соціальної
допомоги.

Термін виконання:протягом року
3.2. Продовжити   роботу  щодо  залучення  волонтерських,

громадських,  благодійних  організацій   до  співпраці   з  питань
надання  дітям-сиротам  та  дітям,  позбавленим  батьківського
піклування,  дітям, які опинились в складних життєвих обставинах
та,  які  є  внутрішньо  переміщеними  особами,  у  зв’язку  із
проведенням  в  області  антитерористичної  операції,  всебічної
допомоги.

Термін виконання:  протягом року    
3.3. Сприяти  пропагуванню  влаштування  дітей–сиріт  та  дітей,

позбавлених батьківського піклування, до сімейних форм виховання,
насамперед, на усиновлення, громадянами України.

Термін виконання: протягом  року 

4. Департаменту освіти і науки облдержадміністрації (Оксенчук):
4.1.  Забезпечити   координацію  співпраці  фахівців  психологічної  служби
системи освіти області з недержавними громадськими організаціями з питання
дотримання  прав  дітей,  в  тому  числі  дітей-сиріт  та  дітей  позбавлених
батьківського  піклування,  які  є  внутрішньо  переміщеними  особами  в
навчальних закладах області. 



Термін виконання:  протягом року    
4.2.  Підготувати   інформаційно-методичні  матеріали  щодо  психолого-
педагогічного супроводу дітей, які пережили воєнний конфлікт, і навчаються в
закладах освіти області. 

Термін виконання:  до    01.07.2016
        4.3.  Створити  належні  умови  для   отримання  освіти  дітьми,  які  є
внутрішньо переміщеними особами, та забезпечити  їх безперешкодний  доступ
до  місць  проведення  зовнішнього  незалежного  оцінюванню  у  навчальних
закладах області.

Термін виконання:  протягом  року    
4.4. Ініціювати  питання проведення медичного обстеження дітей-сиріт та

дітей, позбавлених батьківського піклування, вихованців СОЦСР «Смарагдове
місто», який територіально відноситься до територіальної громади міста Лиман,
у  дитячій  лікарні  м.  Слов’янськ,  відповідно  до  заздалегідь  розробленого
графіка.

Термін виконання:  до    01.02.2017 
 4.5.  Забезпечити  відновлення  майнових  прав  внутрішньо  переміщених
дітей-вихованців  інтернатних  закладів  для  дітей-сиріт  та  дітей,  позбавлених
батьківського піклування. 

Термін виконання:  до    01.07.2017 

5. Управлінню  превентивної  діяльності  Головного  управління
Національної поліції в Донецькій області /Горустович/: 

5.1. Провести  заходи  щодо  виявлення  сімей,  які  потребують
соціальної 

допомоги,  з  числа  внутрішньо переміщених осіб,   в  яких  виховуються  діти.
Повідомляти про виявлені сім’ї відповідні соціальні служби.

Термін виконання:  протягом року
5.2. Організувати роботу щодо виявлення сімей, з числа внутрішньо 

переміщених осіб,  в яких батьки ухиляються від виконання обов’язків  щодо
виховання своїх дітей. Забезпечити належну координацію з іншими службами
щодо проведення з такими сім’ями профілактичної роботи.

Термін виконання:  протягом року    
5.3. Спільно  зі  службами  у  справах  дітей  організувати  перевірку

сімей, з 
числа внутрішньо переміщених осіб, на предмет недопущення скоєння в таких
сім’ях насильства та жорстокого поводження з  дітьми.

Термін виконання:  протягом року    
5.4. Вжити  заходів  щодо  виявлення  дітей  з  числа  внутрішньо
переміщених,  які  схильні  до скоєння правопорушень,  організувати
проведення профілактичних заходів, спрямованих на попередження
правопорушень.

Термін виконання:  протягом року    
5.5. Забезпечити  інформування  органів  освіти  при  виникненні
проблем  у  вимушених  переселенців  щодо  влаштування  дітей  до



дошкільних  та  загальноосвітніх  навчальних  закладів  за  місцем  їх
тимчасового мешкання.

Термін виконання:  протягом року    

6. Управлінню у справах сім’ї та молоді облдержадміністрації (Золкіна):
Організувати  оздоровлення  та  відпочинок  дітей  із  сімей,  які  є

внутрішньо  переміщеними  особами,  дітей  учасників  АТО  та  дітей,  які
проживають на території лінії зіткнення.

Термін виконання:  протягом року    

7. Службі  у  справах  дітей  облдержадміністрації  (Тимофеєва),
управлінню 

у  справах  дітей,  сім’ї  та  молоді  облдержадміністрації  (Золкіна),
департаменту  освіти  і  науки  облдержадміністрації  (Оксенчук),
департаменту охорони здоров’я  облдержадміністрації   (Узун),  обласному
центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (Балаболка):

Забезпечити  активну   співпрацю  з   благодійними,  громадськими,
волонтерськими організаціями, фондами, які надають гуманітарну і благодійну
допомогу сім'ям та дітям з категорії внутрішньо переміщених та постраждалих
від воєнних дій та збройних конфліктів.

                                                                    Термін виконання: протягом року

8. Обласному  центру  соціальних  служб  для  сім’ї,  дітей  та  молоді
(Балаболка):

8.1. Проаналізувати  стан охоплення соціальним супроводом сімей з 
дітьми,  які  є  внутрішньо переміщеними та постраждалих від  воєнних дій  та
збройних конфліктів, в містах та районах області.
                                                              Термін виконання: I квартал 2017 року

8.2. Вжити  заходів  щодо  максимального  охоплення  соціальним
супроводом  сімей  з  дітьми,  які  опинилися  у  складних  життєвих
обставинах  та  100%  -  сімей з  дітьми,  що перебувають на  обліку
служб у справах дітей, як такі, що опинилися у складних життєвих
обставинах.

                                                           Термін виконання: I квартал 2017 року

9. Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації (Узун).
   9.1. Сприяти вирішенню  питання проведення медичного обстеження дітей-

сиріт  та  дітей,  позбавлених  батьківського  піклування,  вихованців  СОЦСР
«Смарагдове  місто»,  який  територіально  відноситься  до  Лиманської
територіальної громади, у дитячій лікарні м. Слов’янськ.

   Термін виконання:  до    01.03.2017
    9.2. Взяти під контроль    забезпечення тимчасово     переміщених дітей 

лікарськими засобами у випадках та порядку, визначених законодавством. 
      Термін виконання: протягом року



    9.3. Провести навчання серед керівників закладів охорони   здоров’я   щодо
виконання вимог наказу Міністерства охорони здоров’я України від 29.08.2008
№  503  «Про  затвердження  методичних  рекомендацій  Кодування
захворюваності  та  смертності  у  відповідності  до  Міжнародної  статистичної
класифікації  хвороб  та  споріднених  проблем  охорони  здоров’я  Десятого
перегляду» з метою покращення кодування захворюваності у висновку про стан
здоров’я,  фізичний   та  розумовий  розвиток  дитини,  який  складається  за
формою, затвердженою постановою КМУ від 08.10.2008 № 905. 

Термін виконання: до    01.02.2017

10. Службам у справах дітей міських рад та райдержадміністрацій:
10.1. Скоординувати діяльність центрів соціальних служб для сім’ї,

дітей  та  молоді,  структурних  підрозділів  з  питань  соціального
захисту  населення  щодо обміну інформацією стосовно  прийомних
сімей,  дитячих  будинків  сімейного  типу,  які  перемістилися  з
тимчасово  окупованої  території  або  району  проведення
антитерористичної операції. 

                                                              Термін виконання: протягом року
10.2. Здійснювати  моніторинг  переміщення  підопічних  сімей,
прийомних сімей  та  дитячих будинків сімейного типу,  у  яких на
вихованні  перебувають  діти-сироти  та  діти,  позбавленні
батьківського  піклування,  які  перебувають  на  первинному  обліку
служб у справах дітей.

Термін виконання: протягом року
10.3. В ході профілактичних рейдів активізувати  виявлення дітей,
які  перебувають  без  законних  представників  на  території  області,
підконтрольній українській владі.

Термін виконання: постійно
10.4. У  зв’язку  із  проведенням  на  території  області
антитерористичної операції тримати на постійному контролі питання
зміни  місця  проживання  (перебування)  дітей,  які  перебувають  на
обліку  служби.  Своєчасно  повідомляти  про  таких  дітей  службі  у
справах дітей за новим місцем проживання (перебування).

Термін виконання: постійно
10.5. Проводити  роботу  по  проведенню  звірки  з  управліннями
соціального захисту населення  щодо виплат щомісячної адресної та
державної  допомоги  на  утримання  дітей,  насамперед,   тих,  що
тимчасово відсутні у місті, районі.

Термін виконання: щоквартально

11. Начальнику служби у справах дітей Слов’янської міської ради: 
11.1. Забезпечити   отримання  дітьми-сиротами  та  дітьми,

позбавленими  батьківського  піклування,  що  були  переміщені  з
території,  яка не контролюються українською владою, довідок про
взяття їх на облік  внутрішньо переміщеної  особи.



Термін виконання: до 01.02.2017 
11.2. Надати  інформацію  щодо  причин,  з  яких   діти,  які  прибули

самостійно  на  навчання  в  ПТНЗ,  ВНЗ   міста,   не   отримують
щомісячну адресну допомогу.

Термін виконання: 01.02.2017

12. Начальникам служб у справах дітей, на території яких функціонують
ПТНЗ та ВНЗ: 

Перевірити  навчальні  заклади  міста/району  на  наявність  учнів  з  числа
внутрішньо  переміщених  осіб  та   вирішити  питання  їх  соціального  захисту
відповідно до вимог чинного законодавства.

Термін виконання: 01.03.2017

13. Начальникам  служб  у  справах  дітей   Лиманської   міської  ради  та
Слов’янської райдержадміністрації:  

13.1. Вжити  заходів   щодо  отримання   внутрішньо  переміщеними
дітьми, які  виховуються в прийомних сім’ях та дитячих будинках
сімейного  типу,  довідок   внутрішньо  переміщеної  особи   та
щомісячної  адресної допомоги для покриття витрат на проживання,
в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг.

Термін виконання: 01.02.2017

14. Начальнику служби у справах дітей Маріупольської міської ради: 
  Забезпечити  отримання дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими 

батьківського  піклування,  що  були  переміщені  з  території,  яка  не
контролюються  українською  владою,  довідок  про  взяття  їх  на  облік
внутрішньо переміщеної  особи.

Термін виконання: до 01.03. 2017

15. Директору  департаменту  освіти  і  науки  облдержадміністрації
(Оксенчук),  начальнику  служби  у  справах  дітей  Лиманської  міської
ради (Голєв):
Опрацювати  питання  щодо  реєстрації  дітей-сиріт  та  дітей,  позбавлених

батьківського  піклування,  вихованців  СОЦСР «Смарагдове  місто»  за  місцем
проживання.

 Термін виконання: I квартал 2017  року
16. Про хід виконання даного рішення поінформувати службу у справах дітей

облдержадміністрації   до  01.04.2017, до 01.07.2017, до  25.12.2017.

Голова  координаційної ради,
заступник голови 
облдержадміністрації                          І.С. Стокоз     




