
Колегія служби у справах дітей Харківської обласної державної 

адміністрації  01 серпня 2012 року, заслухавши доповіді «Про результативність 

роботи місцевих органів влади щодо забезпечення умов по влаштуванню дітей до 

сімейних форм виховання в межах виконання Указу Президента України № 

1163/2011 від 16 грудня 2011 року „Про питання щодо забезпечення реалізації 

прав дітей в Україні„, «Про ефективність роботи органів опіки та піклування 

щодо захисту житлових та майнових прав дітей», «Про роботу з документами, які 

перебувають на тривалому контролі. Стан виконавської дисципліни служб у 

справах дітей районних державних адміністрацій, міських рад, районних 

адміністрацій»,  

 

ВИРІШИЛА: 

1. Запропонувати головам Координаційних рад у справах дітей 

районних державних адміністрацій, виконавчих комітетів міських рад: 

 

1.1. Продовжити роботу в напрямку забезпечення пріоритету влаштування 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до сімейних форм 

виховання. Взяти під особистий контроль стан влаштування кожної дитини, що 

отримує правовий статус дитини-сироти чи дитини, позбавленої батьківського 

піклування, до сімейних форм виховання.  

Протягом 2012 р.,  
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1.2. Тримати на постійному контролі питання якості створення та 

функціонування прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу. Детально 

вивчати причини та наслідки розформування сімейних форм виховання або 

виведення дітей з таких сімей; рівень соціального захисту та адаптації осіб, які 

вибули із прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу по закінченню 

терміну перебування. 

                                                                                            Протягом 2012р.        

1.3. Відповідно до термінів, визначених чинним законодавством України, 

взяти під контроль роботу щодо своєчасного здійснення контролю за умовами 

виховання дітей, які усиновлені. За результатами контролю складати акти, з яким 

ознайомлювати під розпис батьків дитини. 

Протягом 2012 року, 

постійно 

1.4. З метою посилення відповідальності місцевих органів виконавчої влади 

за дотримання вимог законодавства щодо захисту майнових та житлових прав 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, провести перевірки з 

питань здійснення контролю районними державними адміністраціями з 

виконання делегованих повноважень органів місцевого самоврядування щодо: 

- збереження за дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського 

піклування, житла, в якому вони проживали разом з батьками, рідними тощо до 

влаштування їх до закладів або сім’ї громадян; 

- своєчасності (з 16 років) взяття дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, на квартирний облік; 

- забезпечення протягом місяця після досягнення 18 років та їх повернення 

із сімейних форм виховання, державних закладів, після навчання, житлом, у тому 
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числі соціальним, та надання їм в подальшому благоустроєного жилого 

приміщення для постійного проживання. 

        До 1 листопада 2012 року 

1.5. Запровадити постійний моніторинг щодо здійснення місцевими 

органами виконавчої влади та місцевого самоврядування обліку нерухомого 

майна дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування  

                   До 1 вересня 2012 року            

1.6. Згідно діючого законодавства при прийнятті рішень про надання 

правового статусу дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, 

клопотати перед головами сільських та селищних рад, міських рад про 

закріплення за дітьми житла, що належить батькам, зазначаючи його конкретну 

адресу, призначення відповідального за збереження цього житла. Здійснювати 

контроль за зазначеними питаннями. 

       Протягом 2012 р. 

1.7. У випадку виявлення фактів порушення прав дітей на житло та майно 

вживати заходів щодо поновлення цих прав, у тому числі у судовому порядку.   
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                   Протягом 2012 р.                                                                                                                                                                                           

          

2. Начальникам служб у справах дітей: 

           

2.1.  Приділяти більш уваги процесу передачі дітей під опіку, піклування, 

особливо у випадках, коли у дитини є родичі. 

                                                                                                      Протягом 2012 р.                        

2.2. Взяти під особистий контроль стан наповнення, своєчасного внесення 

змін до банків даних дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 

дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, ЄІАС «Діти». 

Протягом 2012 р. 

2.3. Визначити у службі у справах дітей посадових осіб, відповідальних за 

виконання документів, які перебувають на поточному та тривалому контролі. 

Відобразити це у посадових інструкціях працівників. 

        Протягом 2012 р. 

  2.4. Не допускати фактів несвоєчасного виконання документів або їх 

несвоєчасного направлення до служби у справах дітей обласної державної 

адміністрації. 

Протягом 2012 р.  

 

3. Про стан виконання рішення колегії інформувати службу у справах дітей 

обласної державної адміністрації до 01.10. 2012 р.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Рішення колегії направити головам Координаційних рад у справах дітей, 

начальникам служб у справах дітей райдержадміністрацій, міських рад. 

 

Голова колегії        Т.П. Печерських 

 

Секретар          С.А.Михайленко  


