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РІШЕННЯ № 1 

засідання колегії служби у справах дітей Харківської обласної державної 

адміністрації 

«Про забезпечення прав дітей за підсумками виконання розпорядження 

голови обласної державної адміністрації від 19.12.2014 № 667 «Про 

забезпечення умов щодо дотримання прав дітей в межах реалізації плану 

заходів з виконання в області Загальнодержавної програми «Національний 

план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» протягом 2015 

року у Харківській області» 

 

від 13 жовтня 2015 року 

 

Проаналізувавши та обговоривши питання «Про забезпечення прав дітей 

за підсумками виконання розпорядження голови обласної державної 

адміністрації від 19.12.2014 № 667 «Про забезпечення умов щодо дотримання 

прав дітей в межах реалізації плану заходів з виконання в області 

Загальнодержавної програми «Національний план дій щодо реалізації 

Конвенції ООН про права дитини» протягом 2015 року у Харківській області», 

колегія служби у справах дітей обласної державної адміністрації відзначає, що 

в області спостерігаються позитивні результати виконання розпорядчих 

документів обласної державної адміністрації, зокрема, заходів з виконання в 

області Загальнодержавної програми «Національний план дій щодо реалізації 

Конвенції ООН про права дитини». 
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Видання та виконання розпорядження голови обласної 

державної адміністрації є одним із напрямків створення в області системи 

соціально-правового захисту дітей, проведення ряду узгоджених заходів 

службою у справах дітей, Департаментом науки і освіти, Департаментом 

охорони здоров’я, Департаментом соціального захисту населення, 

Департаментом культури і туризму, Департаментом  у справах молоді та спорту 

обласної державної адміністрації, місцевими органами влади. Дана мета 

досягається шляхом інформування служби у справах дітей співвиконавцями 

розпорядження, районними державними адміністраціями про стан його 

виконання у визначені терміни, з подальшим інформуванням Міністерства 

соціальної політики України; при необхідності – шляхом проведення колегій, 

консультацій, робочих нарад інше. 

 Заходи складаються з декількох розділів, які стосуються усіх напрямків 

життєдіяльності дитини з часу народження до повноліття, а саме, збереження та 

поліпшення здоров’я, освіти, розвитку талантів та нахилів, оздоровлення, 

попередження та подолання  негативних звичок, складних життєвих обставина, 

попередження правопорушень, бездоглядності та безпритульності інше.  

Протягом 2015 року проведені спільні наради, засідання круглих столів, 

колегії служби у справах дітей за участю структурних підрозділів обласної 

державної адміністрації, територіальних органів, причетних до роботи з дітьми, 

відбувався постійний обмін інформацією щодо питань, пов’язаних із соціально-

правовим захистом дітей, зокрема, дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування. 

Такі підходи дозволили у складних економічних умовах виконати 

поставлені завдання та заходи. 

На території області функціонує 6 дитячих санаторіїв, підпорядкованих 

Департаменту охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації, 

розрахованих на 550 ліжок, де проводиться санаторно-курортне лікування за 6 

профілями. Протягом поточного року у вищезазначених санаторіях отримали 

оздоровлення 25050 дітей. Ще 594 дитини диспансерної групи отримали 

санаторне лікування у санаторіях Міністерства охорони здоров’я України. 

З метою реалізації державної політики у сфері медичного обслуговування 

дітей-сиріт, дітей які залишилися без піклування батьків, дітей-інвалідів у 

Будинках дитини Харківської області впроваджуються нові форми надання 

медико-соціальної допомоги. На базі 4 обласних будинків дитини створені та 

функціонують 17 груп медико-соціальної реабілітації, в яких протягом року  

На вихованні в обласних будинках дитини знаходиться 101 дитина, які 

прибули із будинку дитини «Антошка» м. Краматорськ, Обласного 

спеціалізованого будинку дитини м. Артемівськ Донецької області та  

Луганського обласного будинку № 2. Діти поряд з медикаментозними 

методами лікування отримують комплекс фізіотерапевтичних процедур. За 

висновками спеціалістів, до 83% дітей, які отримали медико-соціальну 

реабілітацію, виписані з покращенням. У Харківській області відкриті та 

працюють «Клініки, дружні до молоді» КЗОЗ «Обласна дитяча клінічна 

лікарня», КЗОЗ «Харківська міська дитяча поліклініка №2», КЗОЗ «Харківська 

міська дитяча поліклініка №14», КЗОЗ «Харківська міська студентська 
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лікарня». Ведеться спільна робота закладів охорони здоров’я з питань 

профілактики розповсюдження ВІЛ/СНІДу серед неповнолітніх та молоді.  

Продовжується робота з поглибленого медичного обстеження дітей, які 

виховуються у прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу, на базі 

ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей і підлітків АМН України», де виділено 

для цього 15 ліжко-місць. Протягом 2015 року обстежено в умовах стаціонару 

210 дітей, а в цілому з 2012 року – 1093 дитини.  

За сприяння облдержадміністрації при спонсорській підтримці фонду 

«Майбутність і надія» діти додатково щоденно отримують дієтичні молочні 

продукти, які поставляються з комунального підприємство «Міська молочна 

фабрика – кухня дитячого харчування». 

Для дітей-інвалідів, які потребують постійного стаціонарного догляду,  в 

області функціонує три дитячих будинки-інтернати (Шевченківський, 

Богодухівський, Комарівський). Зменшення кількості вихованців у дитячих 

будинках-інтернатах за останні роки створило підґрунтя для більш 

оптимальних умов їх утримання, розміщення підопічних на належних житлових 

площах, які відповідають встановленим нормативам, вивільнення приміщень 

для проведення реабілітаційних заходів, відпочинку, організації дозвілля тощо. 

Всі вихованці отримують пенсію або державну соціальну допомогу, 

вживаються заходи щодо примусового стягнення аліментів на користь 

неповнолітніх дітей з батьків, які позбавлені батьківських прав.  

Процес підготовки, організації та проведення оздоровлення дітей є 

безперервним та постійним. Протягом усього року формуються та 

поновлюються бази даних дітей соціально незахищених категорій, коригуються 

плани направлення дітей на оздоровлення за рахунок бюджетних та залучених 

коштів. Наразі літня оздоровча кампанія – у стадії підведення підсумків. 

За результатами проведення відкритих конкурсних торгів Департаментом 

молоді та спорту обласної державної адміністрації укладено договори  на 

придбання 5645 путівок до дитячих оздоровчих закладів області та на 

узбережжях Чорного та Азовського морів, Українських Карпат. Усі діти вже 

оздоровилися за цими путівками. Середня вартість путівки за договорами 

складає 3897 грн. На території області працювало 715 закладів (або 101,7% від 

запланованого (703), в яких оздоровлено 87352 дитини. За рахунок коштів 

обласного бюджету на території Харківської області оздоровленням охоплено 

2745 дітей, за межами області – 2900. За рахунок коштів державного бюджету 

481 дитину соціально незахищених категорій направлено до ДП «УДЦ 

«Молода гвардія» (м. Одеса). Крім того, за рахунок спонсорських коштів 17 

дітей направлено на відпочинок за кордон (Австрія, США). 

Важливим періодом у житті кожної сім’ї є отримання дітьми освіти. За 

оперативними даними, станом на 30.09.2015року,  в області функціонує 817 

загальноосвітніх навчальних закладів, де навчаються понад 228 тис. учнів. 

Надання якісної освіти в сільській місцевості безпосередньо пов’язане з 

роботою освітніх округів. У 2015/2016 навчальному році в регіоні 

функціонують 80 освітніх округів, де навчанням і вихованням охоплені майже 

100 тис. дітей. За статистичними даними у Харківській області налічується 707 

дошкільних навчальних закладів усіх типів і форм власності. Із загальної 

кількості навчальних закладів 181 знаходиться у складі навчально-виховних 
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комплексів «Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній навчальний 

заклад», у т.ч. 8 НВК обласного підпорядкування. Показник охоплення 

дошкільною освітою дітей від 3 до 6 років усіма формами  станом 01.01.2015 

становить  97,7 %. 

Показник охоплення дітей старшого дошкільного віку різними формами 

дошкільної освіти (ДНЗ, НВК, короткотривалі групи, групи підготовки при 

загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах, приватних групах 

фізичних осіб, соціально-педагогічний патронат тощо) по області складає 

100%.  

У 2015 році відкрито додатково 4 заклади, у т.ч. 2 ДНЗ (1- м.Харків, 1- 

Сахновщинський район) та 2 НВК (1- Балаклійський район, 1 -  

Сахновщинський район), а також 21 додаткову групу у діючих закладах п’яти 

сільських районів (Балаклійський, Вовчанський, Зачепилівський, Золочівський,  

Харківський), містах обласного значення Лозова, Чугуїв та м. Харків.  

З метою забезпечення рівного доступу до якісної освіти дітей, які 

потребують особливої педагогічної уваги, корекції фізичного та розумового 

розвитку, у Харківській області створені умови для навчання та виховання 

дітей у 31 навчальному закладі інтернатного типу, з них: 24 - обласного 

підпорядкування, 2 - районного, 3 - державного, 2 - у м. Харків, що здатні 

задовольнити соціальне замовлення стосовно навчання дітей майже з усіма 

вадами фізичних, розумових чи психічних нозологій.  

Станом на 01 вересня 2015 року в області функціонує 101 позашкільний 

навчальний заклад, де у близько 6000 гуртках (секціях) навчається понад 112 

тис. вихованців. Охоплення дітей позашкільною освітою в позашкільних 

навчальних закладах системи освіти комунальної та державної форм власності 

складає 51 %. Також у загальноосвітніх навчальних закладах області 

організовано роботу 2603 гуртків (секцій), у яких позашкільною освітою 

охоплено 45859 дітей (20,1 %), у 78 навчальних закладах системи культури 

області (дитячі музичні школи, дитячі школи мистецтв, дитячі художні школи) 

здобувають позашкільну освіту 15620 дітей, у 54 дитячо-юнацьких спортивних 

школах системи спорту навчається 17920 дітей шкільного віку. У цілому, 

різними формами позашкільної освіти охоплено 98 % дітей регіону, які 

спроможні за станом здоров’я і фізичними можливостями відвідувати 

позашкільні заклади. До занять у позашкільних навчальних закладах системи 

освіти залучено 367 дітей девіантної поведінки, 4776 дітей пільгового 

контингенту. 

Проводиться відповідна робота стосовно підтримки сімей з території         

АР Крим, м. Севастополя та тимчасово розселених громадян-вимушених 

переселенців із Донецької і Луганської областей. Станом на 30 вересня 2015 

року за оперативними даними місцевих органів управління освітою у 

загальноосвітніх навчальних закладах області навчаються 5434 осіб, у 

дошкільних навчальних закладах виховується 1806 дітей із Донецької та 

Луганської областей. 

У 2015 році в професійно-технічних навчальних закладах пройшов випуск 

кваліфікованих робітників у кількості 7718 осіб, в тому числі 322 осіб з числа 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. За галузевим 

спрямуванням: сільське господарство – 551 особа; будівництво – 926 осіб; 
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зв’язок – 37 осіб; промисловість – 3115 осіб; сфера послуг – 592 особи; 

транспорт – 1150 осіб; торгівля та громадське харчування – 1347 осіб. Загальна 

зайнятість випускників професійно-технічних навчальних закладів області 

складає 100 %. З метою забезпечення своєчасного працевлаштування учнів із 

числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, створено базу 

даних зазначених учнів, які закінчили навчання в ПТНЗ у 2015 році. На 

підприємствах, в установах та організаціях було проведено персональне 

працевлаштування на робочі місця 322  дитини-сироти та осіб з числа дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.  

У 2015/2016 н.р. на І курсі станом на 01 вересня 2015 року у вищих 

навчальних закладах І-ІV рівнів акредитації навчається 286 дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування. Соціальні виплати студентам-сиротам 

здійснюються відповідно до вимог чинного законодавства у повному обсязі. 

В області створюються необхідні умови для занять спортом всіх категорій 

населення, пропаганда здорового способу життя, збереження мережі всіх ланок 

підготовки спортивного резерву, починаючи від дитячо-юнацьких спортивних 

шкіл, навчальних закладів спортивного профілю, шкіл вищої спортивної 

майстерності і закінчуючи центрами олімпійської підготовки, підтримка спорту 

вищих досягнень. Станом на 1 вересня 2015 року на території Харківської 

області функціонують 354 заклади фізичної культури та спорту: 91 ДЮСШ (з 

них     7 СДЮШОР), 2 ШВСМ, 2 училища фізичної культури, Харківська 

державна академія фізичної культури, Харківський республіканський ліцей-

інтернат спортивного профілю, 224 спортивних клуба, Український східний 

центр олімпійської підготовки із зимових видів спорту, 32 центр фізичного 

здоров’я населення «Спорт для всіх», Харківський регіональний центр з 

фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт». У дитячо-юнацьких 

спортивних школах навчаються 47105 дітей, або 17,0% до контингенту дітей 6-

18 років. 

Станом на кінець вересня 2015 року в області нараховується 4403 дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, що складає 1,0% від 

загальної кількості дітей у віці від 0 до 18 років, що проживають у регіоні. 

Даний показник має в області постійну позитивну динаміку: з початку 2015 

року даний показник зменшився на 67 осіб. Протягом 9 місяців 2015 року 

правовий статус дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 

отримали 464 дитини, що практично відповідає показнику минулого року.  

Всього в області із загальної кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, підлягають усиновленню 1265 осіб, що складає 

28,7% від загальної кількості дітей, що залишилися без батьківського 

піклування, які перебувають на первинному обліку служб у справах дітей, або 

кожна третя особа. 

Завдяки цілеспрямованій сталій політиці щодо соціально-правового 

захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в області 

виконуються вимоги ст. 6 Закону України «Про забезпечення організаційно – 

правових умов соціального захисту дітей – сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування» щодо створення умов та забезпечення 

першочергового права кожної дитини на виховання в сімейних формах. 
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На даний час 3020 дітей виховується  під опікою (піклуванням) 

фізичних осіб, 1137 – у прийомних сім’ях  та дитячих будинках сімейного типу. 

На кінець вересня 2015 року в області утворено і працює 88 дитячих будинків 

сімейного типу та 329 прийомних сімей. З початку року до дитячих будинків 

сімейного типу та прийомних сімей влаштовано 99 дітей. На утримання дітей у 

прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу було використано 

протягом 9 місяців 2015 року 33520,0 тис. грн. державної цільової субвенції, що 

складає 68,9 % від загальної суми на рік. 

Питома вага дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 

що виховуються у сімейних формах, складає 94,4 %. 

Усталеною формою влаштування дітей до сімейних форм виховання є 

опіка та піклування, коли посиротілі діти влаштовуються до сімей родичів. 

Протягом 2015 року під опіку, піклування фізичних осіб за рішеннями органів 

опіки та піклування було влаштовано 342 дитини. Але пріоритетною формою 

влаштування дітей, що залишилися без батьківського піклування, є 

усиновлення. Протягом 9 місяців 2015 року в області усиновлено 92 дітей-сиріт 

та дітей, позбавлених батьківського піклування, з дотриманням пріоритетів 

українського усиновлення: із числа дітей, які усиновлені, 80 осіб усиновлені 

громадянами України, 12 – іноземними громадянами. У тому числі судами 

Харківської області усиновлено 14 дітей, які переміщені з території Донецької 

та Луганської областей. 

На кінець вересня 2015 року 4157 (94,4 %) дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, від їх загальної кількості виховується 

саме у сімейних формах виховання, де дітям створені оптимальні умови 

соціальної адаптації, умови для фізичного та інтелектуального розвитку. Під 

опікою, піклуванням фізичних осіб виховується кожна друга дитина в області, у 

прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу – кожна четверта.  

Збільшення кількості дітей, що влаштовуються до сімейних форм 

виховання, дозволило значно зменшити кількість дітей, що направляються на 

виховання до державних інтернатних закладів, що у тому числі стало 

перешкодою у скоєнні злочинів та правопорушень, одним із напрямків 

запобігання бездоглядності та безпритульності.  

В області практично вирішені питання дитячої бездоглядності та 

безпритульності. Протягом 9 місяців 2015 року проведено 1693 комплексних 

профілактичних заходів «Діти вулиці», під час яких було виявлено 349  дітей, 

які перебували у несприятливих умовах. За результатами проведеної роботи 

було вилучено 226 дітей, з яких 124 – з вулиці та 98 дітей із сім’ї. 267 дітей 

було офіційним чином попереджено про неприпустимість перебування в 

умовах вулиці під час навчального процесу, оскільки із загальної кількості 

виявлених дітей 264 – були учнями шкіл та професійно-технічних навчальних 

закладів. Із загальної кількості виявлених в умовах вулиці дітей 343 особи були 

мешканцями області, 6 – мешканцями інших областей. З усіма дітьми проведені 

профілактичні бесіди. Батьки попереджені про відповідальність, яку вони 

несуть за виховання своїх дітей. 

Протягом 2015 року продовжили роботу 8 центрів соціально-

психологічної реабілітації дітей, які розраховані на щоденне утримання 215 

дітей: у  Балаклійському, Великобурлуцькому, Красноградському районах, 
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містах Ізюм, Харків, Чугуїв. Особлива увага цими закладами надається сім’ям 

з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах. Зазначені заклади 

соціального захисту дітей протягом 2015 року надали допомогу 444 дітям. У 

тому числі в умовах центрів соціально-психологічної реабілітації дітей надана 

допомога 85 дітям із числа переміщених із Донецької та Луганської областей. 

Службами у справах дітей районних державних адміністрацій, міських 

рад двічі на рік проводиться робота з обстеження умов проживання та 

виховання дітей, які виховуються в сім’ях, що перебувають у складних 

життєвих обставинах. Протягом 9 місяців  2015 року під час проведення 

профілактичних заходів «Діти вулиці» за участю представників органів 

місцевого самоврядування сіл, селищ, міст, центрів соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді, органів освіти, медичних працівників, органів внутрішніх справ 

здійснено 3002 обстеження умов проживання усіх сімей, в яких виховуються 

діти, у тому числі деякі сім’ї – двічі і більше разів. За результатами обстеження 

сімей 834 батьків було попереджено про неналежні умови утримання та 

виховання дітей, відносно 417 батьків ініційовані клопотання про притягнення 

їх до адміністративної відповідальності. Як наслідок обстеження умов 

проживання та виховання дітей у сім'ях, які перебувають у складних життєвих 

обставинах, було прийнято рішення органами опіки та піклування про 

вилучення 103 дітей із небезпечного середовища у зв’язку із загрозою життю та 

здоров’ю: діти були поміщені до закладів соціального захисту та медичних 

установ. 

Протягом серпня – вересня 2015 року проведено І етап Всеукраїнської 

акції - рейд «Урок» з метою  своєчасного виявлення та влаштування до 

навчально-виховних закладів дітей, батьки яких не приділяють належної уваги 

вихованню та утриманню дітей. За результатами проведення акції було 

виявлено 10 дітей у віці 15-18 років, які не приступили до навчальних занять з 

різних причин. У 6 випадках діти відсутні за місцем проживання, у відношенні 

3 дітей батьки не виконують свої виховні функції 

Районними державними адміністраціями, міськими радами були вжиті 

заходи з надання сім’ям з дітьми матеріальної та фінансової допомоги. Всього 

отримали допомогу 828 дітей. 

За станом на 01 жовтня 2015 року на обліку служб у справах дітей 

перебуває 1283 дитини із 711 сім’ї, які перебувають у складних життєвих 

обставинах. Із них 382 сім’ї або 53,7% перебувають під соціальним супроводом 

працівників центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. За кожним 

фактом виявлення службами у справах дітей несприятливих умов виховання 

дітей у сім’ях направляються клопотання до центрів соціальних служб про 

взяття сім’ї під соціальний супровід з метою збереження для дитини сімейного 

оточення. Така робота надає свої позитивні результати. За підсумками 9 місяців 

2015 року рівень соціального сирітства в області продовжує зменшуватися.  

Питання соціально-правового захисту дітей залишаються на постійному 

контролі обласної державної адміністрації. 

З метою підвищення рівня відповідальності структурних підрозділів 

обласної державної адміністрації, районних державних адміністрацій, міських 

рад, територіальних органів, заслухавши доповідь начальника служби у справах 

дітей обласної державної адміністрації Печерських Т.П. з питання «Про 
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забезпечення прав дітей за підсумками виконання розпорядження голови 

обласної державної адміністрації від 19.12.2014 № 667 «Про забезпечення умов 

щодо дотримання прав дітей в межах реалізації плану заходів з виконання в 

області Загальнодержавної програми «Національний план дій щодо реалізації 

Конвенції ООН про права дитини» протягом 2015 року у Харківській області», 

колегія служби у справах дітей обласної державної адміністрації вирішила: 

 

1. Інформацію начальника служби у справах дітей обласної державної 

адміністрації Печерських Т.П. щодо стану виконання зазначеного 

розпорядження голови обласної державної адміністрації взяти до відома. 

2. Головам Координаційних рад у справах дітей, начальникам служб у 

справах дітей районних державних адміністрацій: 

2.1. Ініціювати проведення засідань Координаційних рад у справах дітей, 

колегій з метою здійснення аналізу результативності роботи, вжиття 

додаткових заходів з координації зусиль з питання реалізації плану заходів з 

виконання в районах та містах Загальнодержавної програми «Національний 

план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» протягом 2015 року 

         Листопад 2015 року. 

 2.2. Взяти під особистий контроль   виконання прогнозованих зобов’язань 

по влаштуванню дітей, що залишилися без батьківського піклування, до 

сімейних форм виховання, використання у повному обсязі фінансових ресурсів 

державної цільової субвенції на фінансування прийомних сімей та дитячих 

будинків сімейного типу за принципом «гроші ходять за дитиною». 

         Протягом 2015 року. 

2.3. Забезпечити своєчасне направлення дітей, що влаштовуються до 

прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу, на проведення 

комплексного обстеження в ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків» 

НАМН України. 

Протягом 2015 року. 

2.4. Відстежувати стан навчання та здобуття позашкільної освіти дітьми, що 

виховаються в сім’ях, які перебувають у складних життєвих обставинах. 

Протягом 2015 року. 

3. Запропонувати міським головам міст обласного значення здійснити 

аналогічні заходи. 

 

РІШЕННЯ № 2 

засідання колегії служби у справах дітей Харківської обласної 

державної адміністрації 

«Про підсумки виконання місцевими органами влади  ст.6 Закону України 

„Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»  

 

                                                                                від   13 жовтня  2015 року  

Проаналізувавши та обговоривши питання «Про підсумки виконання 

місцевими органами влади ст.6 Закону України „Про забезпечення 
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організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування» колегія служби у справах дітей 

обласної державної адміністрації відзначає, що виконання  ст.6 Закону України 

„Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» перебуває на контролі 

служби у справах дітей обласної державної адміністрації.  

Сьогодні національна політика орієнтується на розвиток і підтримку 

сімейних форм виховання дітей.  

Ухвалення низки законів, законодавчих документів, що безпосередньо 

стосуються питань сімей та дітей і їх соціального захисту на  державному рівні, 

говорить про турботу держави з питань запобігання соціальному сирітству.   

Значним досягненням держави за останній період є утвердження 

сімейних форм влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, як пріоритет державної політики стосовно дитинства.  

На виконання Указу Президента України від 22.10.2012 №609/2012 "Про 

національну стратегію профілактики соціального сирітства на період до 2020 

року", відповідно до Закону України “Про забезпечення організаційно-правових 

умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування”, на виконання розпорядження голови обласної державної 

адміністрації від 23 липня 2009 року № 409 “Про забезпечення якості утворення 

та діяльності прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу” в області 

забезпечуються умови для пріоритетності сімейних форм виховання дітей-сиріт 

та дітей, позбавлених батьківського піклування, реалізації права кожної дитини 

на виховання в сім'ї. 

Станом на 30.09.2015 року на первинному обліку дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, перебувало 4403 дитини-сироти та 

дитини, позбавлені батьківського піклування, що на 67 дітей менше у 

порівнянні з показниками 31.12.2014 року та на 94 дитини менше, ніж на кінець 

9 місяців 2014 року. Із зазначеної загальної кількості дітей 1111 (25,2%) – це 

діти-сироти та 3292 (74,8%) – діти, позбавлені батьківського піклування. 

       Протягом 9 місяців 2015 року статус дитини-сироти та дитини, позбавленої 

батьківського піклування, отримало 465 дітей, що 55 дітей більше, ніж за  

аналогічний період минулого року та на 34 дитини більше, ніж в другому 

кварталі поточного року.  

        Із загальної кількості дітей, що посиротіли в 2015 році до сімейних форм 

виховання влаштовано 381 дитину, що становить 81,9% і є на 1,2% більше від 

кількості посиротілих та влаштованих протягом 9 місяців минулого року та на 

9,6% меншим за показник перебування дітей у сімейних формах виховання від 

загальної кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 

на кінець звітного періоду тобто 4029 осіб, що становить 91,5% та на 1,6 % 

більше за показник 9 місяців минулого року.             

       Стовідсоткове влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, під опіку, піклування, прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного 

типу та усиновлення спостерігається в таких районах як Борівський, 

Валківський, Великобурлуцький, Дворічанський, Зміївський, Ізюмський, 

Кегичівський, Красноградський, Куп’янський, Нововодолазький, Печенізький, 

Чугуївський, Шевченківський, Комінтернівський район  м. Харкова.  
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        Вище за середній  показник по області влаштування дітей в сімейні 

форми виховання із тих, що отримали статус протягом звітного періоду, мають 

такі райони як Барвінківський, Близнюківський, Богодухівський, Вовчанський, 

Дергачівський, Краснокутський, Лозівський, Харківський, Жовтневий, 

Московський, Орджонікідзевський, Червонозаводський райони м. Харкова.   

        На виховання та утримання до закладів для дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, направлено 41 дитину; до центрів 

соціально-психологічної реабілітації дітей 9 дітей; 3 дитини було повернуто в 

біологічні сім’ї через поновлення батьків у батьківських правах; 7 - знято по 

досягненню повноліття; 1 дитина перебувала в лікарні; 1 дитина померла та 22 

дитини було тимчасово влаштовано в сім’ї родичів, знайомих. Всього в умовах 

державних закладів із загальної кількості дітей, що залишилися без 

батьківського піклування, на повному державному утриманні перебувало 336 

дітей, що на 85 дітей менше, ніж станом на 30.09.2014 року.  

        Із загальної кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, 3020 дітей влаштовано до сімей опікунів, піклувальників, 1009 

дітей влаштовано і виховується прийомними батьками та батьками-

вихователями, 21 дитина тимчасово влаштована у сім’ї родичів, знайомих, 12 

дітей перебувають у центрах соціально-психологічної реабілітації дітей, місце 

перебування 4 дітей невідоме.  

        Із 4403 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 1260 

дітей перебуває на обліку як такі, що підлягають усиновленню тобто 28,6%, що 

на 33 дитини менше, ніж станом на 30.09.2014. Із них дітей до року - 12 осіб, 

що становить 0,9% та на 3 дитини більше, ніж за аналогічний період минулого 

року; 1-2 роки – 18 осіб, що становить 1,4%, що на 7 дітей більше за минулі 9 

місяців; віком від 3 до 5 років – 44 дитини, що складає 3,5%, що на 15 дітей  

менше, ніж у 2014 році; від 6 до 10 років – 300 дітей, що становить 23,8% та на 

22 дитини менше, ніж станом на 30.09.2014 року і дітей у віці від 11 до 17 років 

– 886 осіб, що становить 70,3% та є на 6 осіб менше, ніж за аналогічний період 

минулого року.  

        Протягом 9 місяців 2015 року до регіонального банку даних надійшло 135 

анкет дітей, що на 21 анкету більше, ніж за 9 місяців 2014 року.     

        Станом на 30.09.2015 року на усиновлення передано 92 дитини-сироти, 

дитини позбавленої батьківського піклування. Із них 80 дітей усиновлено 

громадянами України та 12 дітей – громадянами інших держав.  Із них 38 дітей 

у віці до 1 року, що на 1 дитину більше, ніж протягом 9 місяців 2014 року, 18 

дітей - у віці від 1-2 років, що на 26 дітей менше, ніж за аналогічний період 

минулого року, 24 дитини – у віці від 3 до 5 років, що на 6 дітей більше, ніж у 

2014 році, у віці від 6 до 10 років – 8 дітей, що на 7 дітей менше, ніж за 9 

місяців 2014 року. У віці від 11 до 17 років усиновлено 4 дитини, що відповідає 

показникам минулого року. 

       Найбільші показники усиновлення спостерігаються із будинків дитини (49 

дітей), що на 23 дитини менше, ніж минулого року; з інших форм влаштування 

– 24 дитини, що на 11 дітей менше, ніж за результатами 9 місяці 2014 року; із 

сімей опікунів, піклувальників – 5 дітей, що на 2 дитини менше, ніж минулого 

року та 9 дітей із прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, що на 7 

дітей більше, ніж минулого року.    
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        Зменшилась кількість фактів усиновлення дітей родинними 

групами, а саме упродовж 9 місяців 2015 року фактів усиновлення громадянами 

України по двоє дітей було 11, а в поточному році лише 6, що на 5 фактів 

менше. Фактів усиновлення по двоє дітей у 2015 році іноземними громадянами 

в регіоні не було, а в минулому було 1 таке усиновлення. 

         Із загальної кількості усиновлених дітей протягом 9 місяців 2015 року 

було усиновлено 9 дітей з особливими потребами, а саме 1 дитина з ВІЧ-

інфекцією та 8 дітей-інвалідів, що на 14 дітей менше, ніж в минулому році. 

Фактів усиновлення дітей ВІЧ-інфекцією в минулому році не було.  

         Усього в області налічується 112 кандидатів в усиновлювачі, що на 28 пар 

більше, ніж станом на 30.09.2014 року. Із них бажає усиновити дитину у віці до 

одного року життя 8 потенційних кандидатів в усиновлювачі (7,14%), що 

залишилося на рівні минулого року, найбільше бажаючих взяти до свої родини 

дитину у  віці до 3-х років, а саме 62 кандидати в усиновлювачі, що становить 

55,3 % від загальної кількості бажаючих поповнити свої родини 

альтернативним шляхом – усиновлення та є на 20 кандидатів більше, ніж в 

минулому році, дітьми до 5 років поповнили б свої родини 31 подружня пара, 

одиноких громадян (27,6%), що на 4 сім’ї  більше, ніж за 9 місяців 2014 року, 

до 10 років – 12 подружніх пар – громадян України (10,7%) що на 3 пари 

більше у порівнянні з минулим роком. У віці з 10 до 18 років на обліку 

перебуває 3 потенційні кандидати в усиновлювачі (2,6%), що на 2 пари більше, 

ніж минулого року.  

           Станом на 30.09.2015 службою у справах дітей облдержадміністрації 

видано 64 направлення для знайомства та встановлення контакту з дітьми, що 

на 16 направлень менше, ніж протягом 9 місяців 2014 року.    

Станом на 30.09.2015 на обліку служб у справах дітей районних 

державних адміністрацій, міських рад, районів м. Харкова перебувало 4403 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, із них 3020 дитини 

виховується в сім’ях опікунів (піклувальників), що складає 68,5 % від загальної 

кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Із них 

2427 дітей, які перебувають під опікою, піклуванням проживають на території, 

де перебувають на первинному обліку. Із них 593 дитини мешкає на інших 

територіях, а саме 465 дітей проживає в межах області та 128 дітей виїхали за 

межі регіону.  

716 дітей прибули на території адміністративно-територіальних одиниць 

області з інших територій, тобто 279 дітей прибули з інших областей та 437 

дітей змінили місце проживання в межах регіону. Таким чином, кількість дітей, 

які перебувають під опікою, піклуванням і перебувають на контролі служб у 

справах дітей районних державних адміністрацій, міських рад області 

становить 3143 дитини.     

Кількість дітей, які виховуються в сім’ях опікунів, піклувальників, станом 

на 30.09.2015, у порівнянні з початком року, коли показники складали 3037 

осіб, зменшилась на 17 дітей. Питома вага збільшилась на 0,6 %. 

У службах у справах дітей Великобурлуцької, Зачепилівської, 

Золочівської районних державних адміністрацій, Люботинської міської ради 

показники залишилися на рівні 01.01.2015 року. 
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 Позитивна динаміка влаштування дітей під опіку 

(піклування) спостерігається у Близнюківському (+6), Борівському (+1), 

Дворічанському (+1), Ізюмському (+1), Красноградському (+5), 

Краснокутському (+1), Первомайському (+1), Чугуївському (+4); м. Ізюм (+1), 

м. Куп’янськ (+4),          м. Первомайський (+3); м. Чугуїв (+5), Жовтневому 

(+3), Київському (+1), Ленінському (+4); Орджонікідзевському (+5), 

Фрунзенському (+6), Червонозаводському (+5) районах м. Харкова.  

Станом на 30.09.2015 спостерігається зменшення питомої ваги дітей-сиріт 

та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають під опікою, 

піклуванням, у Балаклійському (-0,3%), Барвінківському (-1,4%), 

Великобурлуцькому (-0,8%),  Дворічанському (-3,1%); Дергачівському         

(-0,8%), Зачепилівському (-1%), Лозівському (-5,7%), Нововодолазькому         

(-2,3%); Первомайському (-2,1%), Сахновщинському (-3,2%), м. Ізюм (-3,9%), 

Дзержинському (-3%), Київському (-2,3%) районі м. Харкова.  

Станом на 30.09.2015 зафіксовано 360 фактів зняття (припинення) опіки, 

що на 23 факти більше ніж за аналогічний період минулого року.  

          Протягом 9 місяців 2015 року із первинного обліку дітей службами у 

справах дітей районних державних адміністрацій, міських рад було знято 532 

дитини, що на 58 дітей менше, ніж минулого року. Із них по досягненню 

повноліття 419 дітей, що на 10 дітей менше, ніж минулого року; усиновлення – 

71 дитина, що на 45 дітей менше у порівнянні з минулим роком; повернено на 

виховання біологічним батькам – 24 дитини, що на 9 дітей менше, ніж у 

минулому році; набуттям дитиною чи наданням їй повної цивільної 

дієздатності – 5, що відповідає показникам минулого року; смертю дитини – 6, 

що на 1 дитину більше ніж станом на 30.09.2014 року.  

Стан виконання прогнозованих показників щодо сімейних форм 

влаштування дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 

контролюється головами райдержадміністрацій, міських рад, обласною 

державною адміністрацією. 

Станом на 01.10.2015 року в області функціонує 88 дитячих будинків 

сімейного типу (на вихованні перебуває 559 дітей) та 329 прийомних сімей (на 

вихованні перебуває 578 дітей). Протягом  9 місяців 2015 року в області 

створено 6 дитячих будинків сімейного типу та 25 прийомних сімей, 

влаштовано на виховання 99 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування. Усього у прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу 

виховуються 1137 дітей.  

Найбільша кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, виховується у прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного 

типу у наступних районах: Великобурлуцькому – 60; Вовчанському – 81, 

Зміївському – 49; Кегичівському – 49; Краснокутському – 113; Лозівському – 

54;   Харківському – 51. 

Протягом 9 місяців 2015 року до прийомних сімей та дитячих будинків 

сімейного типу влаштовані діти-сироти та діти, позбавлені батьківського 

піклування, у наступних районах: Вовчанському - 10, Дергачівському –9, 

Краснокутському – 7, Богодухівському, Великобурлуцькому, Кегичівському, м. 

Ізюмі по 8 дітей, Краснокутському – 7, Лозівському, Харківському по 5, 

Дворічанський, м. Люботин по 4, Нововодолазькому, Печенізькому, 
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м.Куп’янську по 3 дитини, Первомайському, Сахновщинському, 

м. Лозовій, м.Чугуєві по 2 дитини,  Балаклійський, Близнюківський, 

Коломацький, Красноградський, Куп’янський, Ленінський район м. Харкова 

влаштували по одній дитині.   

Відповідно до порядку забезпечення функціонування дитячих будинків 

сімейного типу, прийомних сімей, які переселилися з тимчасово окупованої 

території України або районів проведення антитерористичної операції, виплати 

їм державної соціальної допомоги та грошового забезпечення, укладено 

договори та продовжено функціонування 5 прийомних сімей на території 

наступних районів та міст: Богодухівського району (1 сім’я), м. Ізюма (1 сім’я), 

м. Куп’янська (1 сім’я),  м.Чугуєва (1 сім’я), Харківського району (1 сім’я). 

Протягом 2015 року з дитячих будинків сімейного типу та прийомних 

сімей вибула 71 дитина (причини вибуття: усиновлення, повернення в 

біологічну сім'ю, влаштування під опіку, піклування, досягнення повноліття, 

закінчення навчання та працевлаштування, повне державне утримання у 

навчальних закладах, одруження).  

80% дітей, що перебувають у сімейних формах виховання, влаштовані до 

прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу з урахуванням їх місця 

походження. 

Проблеми у прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу 

виникають у зв’язку з віковими особливостями дітей. Діти дорослішають, у них 

змінюються інтереси, запити, бажання. Але допомогти батькам виявляється 

нікому – немає підтримки соціального працівника, служби. У більшості 

випадків соціальний працівник не знає сам, що робити.  

У сім’ях виникають певні труднощі, пов’язані з поведінкою дітей, які 

мають психічні відхилення, батьки дотримуються рекомендацій психолога, 

психіатра та невропатолога та роблять усе можливе для покращення стану дітей. 

Незважаючи на те, що в основному прийомні батьки та батьки – 

вихователі не мають педагогічної освіти, вони оперативно та адекватно 

реагують на потреби дітей та докладають максимум зусиль, щоб діти відчули 

себе повноцінними членами не лише прийомних родин, а і суспільства загалом. 

Прийомні батьки та батьки - вихователі виконують всі рекомендації, надані 

соціальним працівником, позитивно реагують на них, отримують консультації, 

необхідні для ефективного функціонування прийомних сімей, дитячих будинків 

сімейного типу, дотримуються всіх вимог соціального супроводження. 

Проблемні питання щодо адаптації, навчання, виховання дітей у 

прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу повинні вирішуватись 

спільно службами у справах дітей, центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді, навчальними закладами. Але на сьогодні, така взаємодія відсутня у 

більшості районів області. Спільний наказ Міністерства охорони здоров’я 

України, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства 

соціальної політики України, Міністерства внутрішніх справ України від 

01.06.2012  № 329/409/652/502 «Про взаємодію місцевих органів виконавчої 

влади з питань здійснення контролю за умовами утримання і виховання дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються в 

прийомних сім`ях та дитячих будинках сімейного типу, соціального 
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супроводження прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу» не 

виконується. 

Діяльність всіх зацікавлених установ і організацій в цьому напрямку 

показує, що за наявності бажання, системної роботи та координації зусиль, 

взаємопорозуміння між органами влади і місцевого самоврядування цілком 

можливо досягти позитивних результатів навіть у сьогоднішніх складних 

умовах.  

З метою підвищення рівня результативності роботи місцевих органів 

влади щодо забезпечення умов по влаштуванню дітей до сімейних форм 

виховання , заслухавши доповідь заступника начальника служби у справах дітей 

обласної державної адміністрації Олішевської В.І. із означеного питання, 

колегія служби у справах дітей обласної державної адміністрації вирішила: 

 

1. Інформацію заступника начальника служби у справах дітей обласної 

державної адміністрації Олішевської В.І. «Про підсумки виконання місцевими 

органами влади  ст.6 Закону України «Про забезпечення організаційно-

правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування», взяти до відома. 

 

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

 2.1. Ініціювати проведення засідання Координаційних рад у справах дітей 

з метою здійснення аналізу результативності роботи, вжиття додаткових 

заходів з координації зусиль з питання результативності роботи місцевих 

органів влади щодо забезпечення умов по влаштуванню дітей до сімейних форм 

виховання.  

             Грудень 2015 року 

2.2. Забезпечувати пріоритет влаштування дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, до сімейних форм виховання. Не 

допускати влаштування дітей, що залишилися без батьківського піклування, до 

закладів інтернатного типу. 

                                                                     Протягом 2015 року    

  2.3. Проаналізувати причини та наслідки вибуття дітей, розформування 

сімейних форм виховання; рівень соціального захисту та адаптації осіб, які 

вибули із прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу. Тримати на 

постійному контролі питання якості створення та функціонування прийомних 

сімей та дитячих будинків сімейного типу.      
                                                                                    Протягом 2015 року    

2.4. Підвищити рівень персональної відповідальності працівників, до 

компетенції яких належить питання соціального захисту дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, влаштованих до сімейних форм 

виховання.  

Постійно 

2.5. Проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу в засобах масової 

інформації  з метою формування  позитивної громадської думки з питань 

національного усиновлення та інших форм сімейного виховання. 

                    Протягом 2015 року    
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2.6. Забезпечити виконання функціональних обов’язків з питання 

організації координації та контролю у сфері здійснення контролю за умовами 

утримання та виховання дітей у сім’ях громадян України, дитячих будинках 

сімейного типу, прийомних сім’ях, родинах опікунів, усиновлювачів.  

              Протягом 2015 року  

2.7. Забезпечити контроль за діяльністю прийомних сімей, дитячих 

будинків сімейного типу, які перемістилися з тимчасово окупованої території 

або району проведення антитерористичної операції.  

          Протягом 2015 року 

3. Запропонувати міським головам міст обласного значення здійснити 

аналогічні заходи. 

 

РІШЕННЯ № 3 

засідання колегії служби у справах дітей Харківської обласної державної 

адміністрації  

«Про забезпечення ефективності роботи закладів соціального захисту дітей 

– центрів соціально-психологічної реабілітацїї» 

 

від  13 жовтня 2015 року 

Проаналізувавши та обговоривши питання «Про аналіз діяльності 

закладів соціального захисту дітей Харківської області  за 9 місяців 2015 року», 

колегія служби  у справах дітей обласної державної адміністрації відзначає, що 

центри соціально-психологічної реабілітації дітей, які працюють у Харківській 

області, здійснюють основні завдання щодо соціального захисту дітей, надання 

дітям комплексної соціальної, психологічної, педагогічної, медичної, правової 

та інших видів допомоги.  

Відомості про дітей, які виховуються в сім’ях, що перебувають в 

складних життєвих обставинах, до служб у справах дітей місцевих органів 

влади надходять від закладів освіти, органів місцевого самоврядування, 

громадськості, дільничних інспекторів міліції, дільничних лікарів. 

За звітний період на профілактичному обліку місцевих служб у справах 

дітей перебуває 4403 дитини, з яких 1111 дітей-сиріт та 3292 дитини, 

позбавлені батьківського піклування.  

У сім’ях, в яких батьки ухиляються від виконання батьківських 

обов’язків, проживають 1185 дітей. З них -  43 дитини, що самовільно 

залишають місця постійного проживання та 55 дітей, що зазнали фізичного, 

психологічного, сексуального або економічного насилля в сім’ї. 

Для тимчасового влаштування дітей у заклади соціального захисту дітей 

у Харківській області працює 8 центрів соціально-психологічної реабілітації 

дітей. Центри соціально-психологічної реабілітації дітей розраховані на 

утримання 215 вихованців. 

Протягом 9 місяців у  центрах соціально-психологічної реабілітації дітей 

протягом 9 місяців 2015 року перебувало 444 дитини, що більше на 60 дітей 

(23%) у порівнянні з відповідним періодом 2014 року. 

 З них: хлопчиків – 237 (53%), дівчаток – 207 (47%), у відповідному 

періоді минулого року кількість хлопців становила 55% (210 дітей), дівчат –  
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45% (174 дитини) із загальної кількості дітей (384 дитини), які 

перебували у закладах. 

До закладів соціального захисту дітей протягом 9 місяців 2015 року було 

влаштовано 234 дитини з районів області (52%), 48 дітей з міст області (11%), 

113 дітей з районів м. Харкова (25%) та 49 дітей з інших областей, переважно з 

Донецької та Луганської областей (11%). 

Співвідношення дітей, які перебувають у закладах та проживають у 

місцевості, де розташовані дані заклади, до дітей, які влаштовуються до 

закладів соціального захисту з інших міст та районів поділяється наступним 

чином: 

- у Балаклійському центрі соціально-психологічної реабілітації дітей 

перебувало 30 дітей (97%) з Балаклійського району, 1 дитина (3%) з іншого 

району; 

- у Великобурлуцькому центрі соціально-психологічної реабілітації дітей 

перебувало 24 дитини (48%) з Великобурлуцького району, 26 дітей (52%) з 

інших міст і районів; 

-в Ізюмському міському центрі соціально-психологічної реабілітації дітей 

перебувало 11 дітей (61%) з м. Ізюм, 7 дітей (39%) з інших районів; 

- у Красноградському центрі соціально-психологічної реабілітації дітей 

перебувало 10 дітей (31%) з Красноградського району, 22 дитини (69%) з інших 

міст і районів; 

- у Комунальному закладі «Харківський обласний центр соціально-

психологічної реабілітації дітей» перебувало 80 дітей (60%) з районів та міст 

Харківської області, 53 дитини (40%) з м. Харкова; 

- у Комунальному закладі Харківський обласний центр соціально-

психологічної реабілітації дітей «Гармонія» перебувало 56 дітей (43%) з 

районів та міст Харківської області , 73 дитини (40%) з м. Харкова; 

- у Комунальному закладі соціального захисту для дітей «Центр 

соціально-психологічної реабілітації дітей» міста Харкова перебувало 20 дітей з         

м. Харкова, що становить 100%; 

- у Чугуївському міському центрі соціально-психологічної реабілітації 

дітей перебувало 20 дітей (65%) з м. Чугуїв, 11 дітей (35%) з Чугуївського 

району.  

Разом з тим, протягом 9 місяців 2015 року у закладах перебувало 49 дітей, 

які прибули з Донецької та Луганської областей. На цей час вибуло 45 дітей, 

продовжують проходити курс реабілітації 4 дитини. 

У 2015 році за соціальною характеристикою вихованців, із загальної 

кількості мали повну сім’ю 94 дитини, що складає 21% від загальної кількості 

дітей (у 2014 році - 70 дітей (18%)),  мала неповну сім’ю 261 дитина, що 

складає 59% від загальної кількості дітей (у 2014 році -  247 дітей (64%)). 

У закладах перебували 139 дітей із сімей, де батьки ухиляються від 

виконання своїх обов’язків (31% від загальної кількості дітей), 5 дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають в 

загальноосвітніх навчальних закладах, дитячих будинках. 

До закладів були влаштовані 54 дитини, які мають статус дитини-сироти 

та дитини, позбавленої батьківського піклування (у 2014 році - 34 дитини 

зазначеної категорії, що на 37% менше, ніж у 2015 році), які направлені до 
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центрів з метою їх подальшого влаштування та 30 дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського  піклування, які проживають у сім’ях опікунів або 

піклувальників (у 2014 році - 35 дітей зазначеної категорії, що на 14% більше, 

ніж у 2015 році).  

Основними причинами влаштування дітей до центрів соціально-

психологічної реабілітації дітей у 2015 році є перебування у складних життєвих 

обставинах – 391 дитина (88%), залишення поза сімейним оточенням – 33 

вихованця (7,4%), переведення з притулків для дітей – 20 дітей (4,5%), особисто 

звернулись до закладів – 10 дітей (2,2%). 

Протягом 9 місяців 2015 року у центрах соціально-психологічної 

реабілітації Харківської області перебували з перевищенням терміну 55 дітей, 

що становить 12% від загальної кількості дітей (Харківський обласний центр 

соціально-психологічної реабілітації дітей «Гармонія» - 24 дитини, 

«Харківський обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей» - 20 

дітей,  Великобурлуцький центр соціально-психологічної реабілітації дітей – 4 

дитини, Балаклійський центр соціально-психологічної реабілітації дітей – 2 

дитини, Чугуївський міський центр соціально-психологічної реабілітації дітей – 

5 дітей). 

У більшості випадків причиною перевищення терміну перебування дітей 

у закладі є затягування судовими органами процесу позбавлення батьків 

батьківських прав. Неодноразові перенесення судових засідань збільшують час, 

необхідний для подальшого влаштування дитини. 

З початку 2015 року до закладів соціального захисту дітей було 

влаштовано повторно за клопотанням служб у справах дітей 9 осіб, що 

становить 2% від загальної кількості дітей, які перебували у закладах 

(Красноградський центр соціально-психологічної реабілітації дітей – 1 дитина, 

Харківський обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей 

«Гармонія» - 4 дитини, Великобурлуцький центр соціально-психологічної 

реабілітації дітей – 4 дитини).  

З них: 7 дітей влаштовані з біологічних сімей у зв’язку з конфліктною 

ситуацією між батьками та дітьми та невиконанням батьками батьківських 

обов’язків (в одному випадку зареєстровано двічі самозвернення дитини, яка 

конфліктувала з батьками); 2 дітей (1 дитина з прийомної родини та 1 дитина з 

родини опікуна) також проходили курс реабілітації сімей у зв’язку з 

конфліктною ситуацією, яка склалася в родинах. 

По кожному випадку адміністрації центрів соціально-психологічної 

реабілітації тримають під постійним контролем спільно зі службами у справах 

дітей  питання  усунення причин, що призвели до повторного влаштування 

дитини до закладу. 

З метою підвищення результативності роботи закладів соціального 

захисту дитини з питання недопущення перевищення термінів перебування 

вихованців у закладі, активізації спільної роботи з службами у справах дітей, 

центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, колегія служби у справах 

дітей Харківської обласної державної адміністрації вирішила: 

 Інформацію про аналіз діяльності закладів соціального захисту дітей  

протягом 9 місяців 2015 року  начальника відділу соціального захисту дитини 

служби у справах дітей Погорєлової С.В. узяти до відома. 
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1. Головам Координаційних рад у справах дітей, начальникам служб у 

справах дітей районних державних адміністрацій: 

1.1. Взяти під особливий контроль питання недопущення перевищення 

термінів  перебування дітей у центрах соціально-психологічної реабілітації 

дітей 

        Протягом 2015 року. 

1.2. Продовжувати  здійснювати постійний моніторинг стану сімей з 

дітьми,  що перебувають у складних життєвих обставинах, та повернулись до 

батьків або осіб, які їх замінюють, після проходження курсу соціально-

психологічної реабілітації з метою надання профілактичної та  практичної 

допомоги дітям із цих сімей та  недопущення повторного влаштування до 

закладів соціального захисту дитини. 

                               

   Протягом 2015 року. 

1.3. Взяти під особистий контроль питання надання термінової допомоги 

дітям, які потерпають від насильства у родині, які за різних причин опинилися 

без батьківського піклування  або  в умовах вулиці без догляду дорослих, з 

метою влаштування до закладів соціального захисту дітей для проходження 

курсу реабілітації. 

За фактом виявлення 

дитини.  

1.4. Заслухати на засіданнях відповідних колегій районних державних 

адміністрацій питання про результативність спільної роботи служб у справах 

дітей, центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді щодо недопущення 

перевищення термінів перебування дітей у закладах соціального захисту 

дитини.   

До 01 грудня 2015 року. 

1.5 Посилити контроль  за проведенням роботи з сім’ями, діти з яких були 

повторно влаштовані до центрів соціально-психологічної реабілітації, взяття їх 

під соціальний супровід згідно чинного законодавства. 

         Протягом 2015 року. 

                    

Голова колегії                 Т.П. Печерських 

Секретар                   В.І. Олішевська 


