
Колегія служби у справах дітей Харківської обласної державної 

адміністрації та колегія Куп’янської районної державної адміністрації, 23 травня 

2012 року, заслухавши доповіді «Про роботу місцевих органів влади щодо роботи 

з дітьми, які виховуються в сім’ях, що опинилися у складних життєвих 

обставинах», «Про результативність роботи з попередження правопорушень та 

злочинності, попередження бездоглядності та безпритульності серед дітей»,  «Про 

роботу закладів, утворених благодійними та релігійними фондами», 

  

ВИРІШИЛИ: 

1. Запропонувати головам Координаційних рад у справах дітей 

районних державних адміністрацій, виконавчих комітетів міських рад: 

 

1.1. З метою посилення відповідальності місцевих органів виконавчої влади 

за результати роботи з сім’ями, які перебувають у складних життєвих обставинах, 

попередження соціального сирітства, правопорушень та злочинності, 

бездоглядності та безпритульності серед дітей, з метою забезпечення умов щодо 

всебічного соціально-правового захисту дітей заслухати зазначені питання на 

засіданнях Координаційних рад у справах дітей, колегій районних державних 

адміністрацій 

        Травень-червень 2012 р. 

1.2. Вжити дієвих заходів щодо своєчасного виявлення кожної сім’ї, що 

опинилась у складних життєвих обставинах, в якій виховуються діти; проведення 

з батьками профілактичної роботи; взяття таких сімей під соціальний супровід 

центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; надання їм необхідної 

допомоги у працевлаштуванні, налагодженні побуту, при необхідності – у 

лікуванні. 
       Постійно. 

 1.3. Вжити конкретних практичних заходів щодо оздоровлення дітей із 

сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітей, які схильні до 

правопорушень. Здійснювати контроль за умовами перебування, організацією 

виховного процесу у дитячих оздоровчих таборах, профільних таборах.     

 
        Червень-серпень2012 р., постійно.  

1.4. Взяти під контроль організацію та проведення змістовного дозвілля 

дітей, особливо тих, що перебувають на обліку служб у справах дітей. Залучати їх 

до занять у гуртках позашкільних закладів, закладів культури, клубів за місцем 

проживання, спортивних секціях на безкоштовній основі. 

           
Постійно. 

1.5. Відстежувати кожен факт припинення дітьми навчання у 

загальноосвітніх школах, своєчасного влаштування їх на роботу, отримання 

професійного навчання з подальшим працевлаштуванням. 
        Постійно. 

1.6. Взяти під контроль та здійснювати постійний моніторинг щодо 

припинення виплат по народженню дітей; своєчасно порушувати питання про 

поновлення таких виплат. 
Щоквартально. 
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2. Начальникам служб у справах дітей: 

2.1. Вживати своєчасних заходів щодо виявлення дітей, які виховуються у 

сім’ях, що опинились у складних життєвих обставинах. Порушувати клопотання 

перед дорадчими органами управлінь, відділів у справах сім’ї та молоді щодо 

взяття таких сімей під соціальний супровід. 
              

        Постійно. 

2.2. Проводити ґрунтовний аналіз стану злочинності, правопорушень, 

бездоглядності та безпритульності серед неповнолітніх. Ініціювати розгляд цього 

питання на засіданнях колегії райдержадміністрації, апаратних нарадах при голові 

райдержадміністрації з метою залучення до цієї роботи всіх зацікавлених відділів 

та управлінь райдержадміністрації. 

 
                Щопівроку. 

2.3. Разом з головою Координаційної ради у справах дітей координувати 

роботу керівників відділів райдержадміністрації, навчальних закладів, органів 

місцевого самоврядування, підприємств усіх форм власності щодо 

працевлаштування неповнолітніх та проведення заходів щодо профорієнтаційних 

та інформаційних послуг, орієнтування на отримання професійної підготовки, 

допомоги у визначенні за професією. Здійснювати контроль за дотриманням 

законодавства про працю неповнолітніх, які працюють на підприємствах різних 

форм власності. 
Постійно. 

    2.4. Взяти участь у проведенні серпневих педагогічних нарад, конференцій 

педагогічних працівників. Забезпечити 100% залучення дітей шкільного віку до 

навчання. 
                     Серпень-вересень 2012 року.   

 2.5. 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 2012 р.    

                                                                                                                                                                         

2.6. Проводити аналіз результативності та ефективності роботи органів 

виконавчої влади та місцевого самоврядування з виявлення, взяття на облік, 

здійснення соціального супроводу та результативності роботи з сім’ями, які 

перебувають у складних життєвих обставинах, в яких виховуються діти, з метою 

попередження соціального сирітства. 
  Щоквартально 

 2.7. Вивчати стан організації та результативності роботи управлінь та 

відділів районних державних адміністрацій, міських рад щодо роботи з 

профілактики правопорушень та злочинності, у тому числі з учнями та 

батьківською громадськістю у загальноосвітніх, професійно-технічних 

навчальних закладах, які функціонують на території районів, міст. 
            Щопівроку 
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2.8. Не допускати фактів тривалого перебування (понад один рік) на обліку 

дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах. За умов вичерпання усіх 

ресурсів роботи з сім’єю, відсутності результативності роботи з сім’ями, які 

перебувають у складних життєвих обставинах, своєчасно порушувати питання 

щодо позбавлення батьків батьківських прав. 

  

Постійно.  

2.9. Застосовувати заходи адміністративного впливу до батьків у разі, якщо 

дитина перебуває на обліку дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, 

більше 6 місяців, а соціальний супровід та робота з сім’єю не дали позитивного 

результату. При необхідності порушувати питання перед судами про відібрання 

дітей у батьків без позбавлення батьківських прав, при несприятливих умовах – 

про позбавлення батьків батьківських прав. 

Постійно.  

2.10. Проводити моніторинг щодо участі батьків у вихованні дітей, які 

відібрані без позбавлення батьківських прав. Своєчасно порушувати питання 

перед судами про поновлення батьків у батьківських правах. 
          Щоквартально. 

2.11. Продовжити роботу з формування особових справ дітей, що опинилися 

у складних життєвих обставинах, відповідно до вимог наказу Міністерства 

України у справах сім’ї, молоді та спорту від 18.11. 2008р. № 4591 «Про 

затвердження Порядку ведення особової справи дитини-сироти та дитини, 

позбавленої батьківського піклування та форми індивідуального плану  

соціального захисту дитини, яка опинилася у складних життєвих обставинах, 

дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування». Своєчасно 

оновлювати в особових справах дітей індивідуальні плани соціального захисту, 

особисті документи дитини, вносити їх до електронно-облікових карток ЄІАС 

«Діти». 

Протягом 2012 р.  

2.12. Взяти під особистий контроль стан наповнення, своєчасного внесення 

змін до даних дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, ЄІАС 

«Діти». 

Протягом 2012 р. 

2.13. Сприяти подальшій роботі закладів, утворених благодійними та 

релігійними фондами. 

Постійно.  

3. Про стан виконання рішення спільного засідання колегії служби у 

справах дітей обласної державної адміністрації та колегії Куп’янської районної 

державної адміністрації інформувати 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  


