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РІШЕННЯ № 1 

колегії служби у справах дітей обласної державної адміністрації  

«Про підсумки роботи з питань реалізації державної політики щодо 

соціально-правового захисту дітей у 2015 році» 

 

від 18 лютого 2016 року 

 

Проаналізувавши та обговоривши питання про підсумки роботи з питань 

реалізації державної політики щодо соціально-правового захисту дітей у 2015 

році, колегія служби у справах дітей обласної державної адміністрації 

відзначає, що в області вживаються заходи щодо соціально-правового захисту 

дітей усіх категорій, зокрема, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування. 

Станом на 1 січня 2016 року на території Харківської області проживає 

422956 дітей віком від 0 до 17 років, у тому числі на території сільських районів 

– 174237 дітей, міст обласного значення – 248719 дітей, у тому числі у районах 

м.Харкова – 205308 дітей. 

На кінець 2015 року до електронної Єдиної інформаційно-аналітичної 

системи „Діти” внесені дані щодо житлових прав (наявності чи відсутності 

закріпленого житла, права власності та права користування житлом) у 

відношенні 4357 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Із 

зазначеної кількості дітей не мають житла 1164  особи - 26,7%; мають житло на 

праві власності – 465 осіб -10,7%, мають житло на праві користування 2708 осіб 

– 62,2%. З кожним роком зменшується кількість дітей, які мають житло на праві 

власності, і, навпаки, збільшується кількість тих дітей, що мають житло на 

праві користування. 

Із загальної кількості дітей, про яких внесені дані до ЄІАС „Діти”, що не 

мають житла (1164 особи), 663 дитини (57,0%) виховуються під опікою, 

піклуванням, 393  дітей (33,7%), у прийомних сім’ях та дитячих будинках 

сімейного типу, 128 дітей (11,0%) – у системі інтернатних закладів. За станом 

на кінець 2015 року на квартирному обліку перебуває 190 дітей у віці від 16 до 

18 років. Протягом року діти житло не отримували. 
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Протягом 12 місяців 2015 року службами у справах дітей Харківської 

області проведено 1796 заходів по захисту майнових та житлових прав дітей, у 

т.ч. дітей облікових категорій. Розглянуто 1260 заяв та звернень щодо захисту 

житлових та майнових прав дітей. Службами у справах дітей області були 

вжиті заходи щодо здійснення 525 перевірок наявності житлово-побутових 

умов дітей при наданні дозволів на продаж житла.  

За станом на 1 січня 2016 року в області налічується 4392  дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування. Протягом року кількість дітей 

цих категорій зменшилася на 78 осіб. Із загальної кількості дітей 1138 (25,9%) – 

це діти-сироти і 3254 (74,1%)  – діти, позбавлені батьківського піклування. На 

кожні 10 тис. дитячого населення в області приходиться 104 дитини, що 

залишилися без батьківського піклування. Це - дванадцятий показник в Україні. 

Разом з тим, слід відмітити, що у таких територіальних одиницях, як 

Барвінківський (185), Близнюківський (293), Богодухівський (122), Борівський 

(187), Валківський (130), Великобурлуцький (186), Вовчанський (182), 

Дворічанський (224), Дергачівський (117), Зачепилівський (186), Зміївський 

(114), Золочівський (149), Ізюмський (233), Кегичівський (170), Коломацький 

(285), Краноградський (132), Краснокутський (143), Куп’янський (207), 

Лозівський (155), Нововодолазький (177), Первомайський (225), Печенізький 

(121), Сахновщинський (177), Чугуївський (144), Шевченківський (150), м. 

Ізюм (172), м. Лозова (175) цей показник є набагато вищим. 

Протягом 2015 року правовий статус дитини-сироти чи дитини, 

позбавленої батьківського піклування, отримали 630 дітей, що більше у 

порівнянні з минулим роком на 58 осіб, що є вже тривожним фактором і вказує 

на збільшення рівня соціального сирітства: (2014 рік –572, 2013 рік - 714, 2012 

рік – 715). Зростання кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, спостерігається у 10 районах та містах із 34: Близнюківському, 

Красноградському, Краснокутському, Лозівському, Нововодолазькому, 

Первомайському, Чугуївському, м.м.Ізюмі,  Первомайському, Чугуєві. Але 

найвищим цей показник є у м. Ізюм: +16 осіб. Такий стан справ пояснюється у 

тому числі наявністю у місті закладу інтернатного типу, до якого 

влаштовується діти із звичайних сімей, коли відбувається процес відчуження, а 

у подальшому – позбавлення батьківських прав батьків. Розрив соціальних 

зв’язків із сім’єю негативно впливає на подальшу долю дитини. 

На кінець року ці діти виховуються: 

• у закладах інтернатного типу – 212; 

• під опікою, піклуванням – 3048; 

• у прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу – 1132 

дитини. 

Протягом 2015 року було знято з первинного обліку службами у справах 

дітей місцевих органів влади 708 дітей. 

Із загальної кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, 1223 дітей перебувають на місцевому обліку як такі, що підлягають 

усиновленню. Із 1223 дітей 665 (54,4%) мають братів/сестер, 87 (7,1%) із них 

відносяться до категорії дітей-інвалідів. Із зазначеної кількості дітей 929 осіб 

влаштовані і виховуються у сімейних формах виховання.  
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За період з 01.01.2015 по 31.12.2015 року під опіку (піклування) 

влаштовано 488 дітей (456 - 93,4 % – за місцем первинного обліку дитини та 32 

- 6,6 % – за місцем проживання опікунів, піклувальників).  

 Усього в області налічується 2534 опікунів (піклувальників). Із них 

повнолітні брати, сестри складають 143 особи (5,6%), тітка, дядько – 472 осіб 

(10,6%), баба, дід – 1647 осіб (65,0%), інші родичі – 197 особи (7,8%). 75 осіб не 

перебувають з підопічними дітьми у родинних стосунках (3,0%). Таким чином, 

переважна кількість дітей, переданих під опіку, залишається у родинному колі. 

  Щодо вікової категорії опікунів (піклувальників). Із 2534 опікунів 

(піклувальників) мають вік до 25 років 43 особи (1,7 %); 25-40 років – 372 осіб 

(14,7%), 40-60 років – 1284 осіб (50,7 %), 60 років і більше – 835 осіб (29,5 %). 

Проживають у сільській місцевості 1703 опікунів (піклувальників) (67,2 %), у 

міській місцевості – 831 осіб (32,8 %). Як у сільській, так і у міській місцевості 

під опікою перебувають переважна кількість дітей, які мають братів, сестер: на 

1 опікуна (піклувальника) приходиться 1,2 дітей. 

 Таким чином, одним із пріоритетних напрямків роботи служб у справах 

дітей і протягом 2016 року є підвищення рівня влаштування дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування фізичних 

осіб, що забезпечить збереження родинного оточення дитини, залишення її на 

тій території, де вона проживала разом із батьками. 

Із загальної кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, за підсумками 2015 року 212 дітей виховуються в умовах 

інтернатних закладів, що на 114 осіб менше у порівнянні з минулим роком  і на 

1270 осіб менше у порівнянні з 2009 роком. Збільшення кількості дітей, що 

влаштовуються до сімейних форм виховання, дозволило практично звести 

нанівець кількість дітей, що направляються на виховання до державних 

інтернатних закладів.  

На кінець 2015 року на території області 1132 дитини виховувалися у 87   

дитячих будинках сімейного типу (553 дитини) та 324 прийомних сім’ях (579 

дітей). Протягом 2015 року до зазначених сімейних форм виховання було 

передано 129 дітей. 

Жодної дитини до дитячих будинків сімейного типу чи прийомних сімей 

не було влаштовано у Борівському, Валківському, Зачепилівському, 

Золочівському, Ізюмському, Первомайському, Печенізькому, Шевченківському 

районах, місті Люботин, районах м.Харкова. 

Із 87 дитячих будинків сімейного типу 44 утворені і працюють у місті, 43 

– у селі. Із числа дітей, що виховуються у дитячих будинках сімейного типу та 

прийомних сім’ях, 581 дітей проживають у сім’ях на території міст, 551 – у 

сільській місцевості. 

Більшість дітей, що перебувають у сімейних формах виховання, 

влаштовані до прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу з 

урахуванням їх місця походження (82,3%). У прийомних сім’ях та дитячих 

будинках сімейного типу на кінець року виховувалися 551 хлопчик та 556 

дівчаток, а також 49 осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування: чоловічої статі 27 (у віці понад 18 років) та 22 особи 

– жіночої статі. У віці до 6 років – 60 дітей, від 6 до 18 років –  962 дитини.  
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За станом на 01 січня 2016 року середній показник перебування дітей, 

що залишилися без батьківського піклування, у сімейних формах виховання 

складає по області 95,2%. При цьому 20 адміністрацій мають показник вище за 

середній: Барвінківська, Близнюківська, Богодухівська, Борівська, 

Великобурлуцька, Вовчанська, Дворічанська, Кегичівська, Коломацька, 

Красноградська, Краснокутська, Куп’янська, Лозівська, Печенізька, 

Сахновщинська, Харківська, Чугуївська, Шевченківська районні державні 

адміністрації, Лозівська, Чугуївська міські ради. До районів, які мають 

найкращий рейтинг за цим показником за підсумками 2015 року, відносяться: 

Краснокутський, Печенізький, Коломацький, Кегичивський, 

Великобурлуцький, м.Чугуїв, м. Лозова. 

Протягом 2015 року приріст питомої ваги зазначених соціальних 

категорій дітей, які виховуються у сімейних формах виховання, збільшився по 

області на 2,7%. 

У той же час викликає стурбованість результативність роботи таких 

органів влади, як Балаклійської, Валківської, Дергачівської, Зачепилівської, 

Зміївської, Золочівської, Нововодолазької, Первомайської районних державних 

адміністрацій, Ізюмської, Куп’янської, Первомайської, Харківської міських рад, 

у яких спостерігається питома вага дітей, що залишилися без батьківського 

піклування, та влаштовані до сімейних форм виховання, нижчою за 

середньообласний показник. 

На виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації від 

19.12.2014 № 667 «Про затвердження плану заходів з виконання до 1 січня 2017 

року Загальнодержавної програми «Національний план дій щодо реалізації 

Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року у Харківській 

області» в області з 2 квітня 2012 року проводиться робота щодо поглибленого 

медичного обстеження дітей, які виховуються у прийомних сім’ях та дитячих 

будинках сімейного типу, на базі Інституту охорони здоров’я дітей і підлітків 

АМН України, де виділено для цього 15 ліжко-місць. 

З часу підписання соціальної угоди між обласною державною 

адміністрацією та Державною установою, з 2 квітня 2012 року, в умовах 

Інституту здійснено обстеження стану здоров’я 1163 дітей, що залишилися без 

батьківського піклування, які виховуються у прийомних сім’ях та дитячих 

будинках сімейного типу. Протягом лише 2015 року – 258 дітей. Розпочато 

роботу з 1 вересня 2015 року по обстеженню дітей, які виховуються під опікою, 

піклуванням фізичних осіб. 

На 2015 рік Харківській області було виділено 50409,9 тис. грн. для 

здійснення соціальних виплат дітям та грошової винагороди батькам у 

прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу, які використані у 

повному обсязі. Протягом 2015 року кошти державної цільової субвенції 

використані в обсязі біля 47 млн. грн. 

Середній рівень влаштування дітей до дитячих будинків сімейного типу 

та прийомних сімей станом на кінець року складає 25,8%, що є одним із 

найкращих показників в Україні. 

Протягом останніх років кількість дітей, які передаються до сімейних 

форм виховання, перевищує кількість дітей, які залишаються без батьківського 

піклування: до сімейних форм виховання передаються у переважній кількості 
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не лише ті діти, які отримали правовий статус дитини сироти чи дитини, 

позбавленої батьківського піклування протягом року, але і ті, які були 

влаштовані до державних закладів у минулі роки. Органи опіки і піклування 

районних державних адміністрацій відносяться до цього питання більш 

виважено, відповідально. Якщо протягом 2015 року правовий статус дітей-сиріт 

та дітей, позбавлених батьківського піклування, отримали 600 дітей, то до  

сімейних форм виховання було передано 740   дітей. 
 На виконання Програми реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування на 2008-2017 роки, затвердженої рішенням 

Харківської обласної ради від 17.04.2008 № 685 – V, реформовані 18 навчальних закладів 

інтернатного типу обласного підпорядкування. На даний час в області функціонують 6 

санаторних, 13 спеціальних, 4 спеціалізовані навчальні заклади інтернатного типу обласного 

підпорядкування та 1 навчально-реабілітаційний центр.  

У результаті проведеної роботи щодо реформування навчальних закладів 

інтернатного типу обласного підпорядкування в області діють 11 навчально-

виховних комплексів, 10 із них мають дошкільні підрозділи, 1 – групи 

професійного навчання 

Відповідно до рішення Харківської обласної ради від 18.06.2015         

№1250-VІ змінено тип останнього закладу для дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування - Комунального закладу «Люботинський навчально-

виховний комплекс (дошкільний навчальний заклад - загальноосвітня школа-

інтернат I-III ступенів)» Харківської обласної ради та перейменовано на 

Комунальний заклад «Люботинська спеціалізована школа-інтернат І-ІІІ 

ступенів «Дивосвіт» Харківської обласної ради. 

Протягом 2015 року 123 дитини в області було усиновлено з 

дотриманням пріоритету усиновлення дітей громадянами України (82,9 % 

проти 17,1 %). Із 21 дитини, що були усиновлені іноземними громадянами, 4 

дітей усиновлено із закладів інтернатного типу, 17 – із будинків дитини. Із 21 

дитини 9 дітей були дітьми-інвалідами, 1 – із хворобою ВІЛ/СНІДу. 

26 дітей були усиновлені з місцевих обліків інших областей (Донецька, 

Луганська): громадянами України – 14 дітей, іноземними – 12 дітей. 

Протягом року фактів скасування усиновлення не було. 

Проводиться робота з усиновлення дітей, які проживають  одним із 

батьків і усиновлюються вітчимом або мачухою. Таких дітей було усиновлено у 

2015 році 89 осіб: із них 87 дітей – громадянами України та 2 дітей іноземними 

громадянами. Із 89 дітей усиновлено у віці до 1 року – 2 дітей, 1-2 роки – 0 

дітей, у віці 3-5 років – 16 дітей,  дітей, у віці 6-10 років – 35 дітей, у віці понад 

11 років – 36 дітей. 

На території області проживає на кінець 2015 року 1282 усиновлених 

дитини, відносно яких здійснюється контроль щодо відстеження умов 

утримання та виховання. Із них 371 – такі, які були усиновлені менше трьох 

років тому, 899 – які були усиновлені більше трьох років тому. Протягом 2015 

року було здійснено нагляд за умовами утримання та виховання відносно 700 

дітей. Фактів недбалого ставлення батьків до виховання усиновлених дітей 

виявлено не було.  

З метою попередження дитячої бездоглядності та безпритульності 

протягом 2015 року службами у справах дітей спільно з правоохоронними 
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органами, закладами освіти проведено 2261 профілактични1 захід “Діти 

вулиці”, “Вокзал”, під час яких виявлено 482 дитини. Зокрема, 168 дітей 

вилучено з вулиці, 156 - з сімей, 3 дітей - з комп’ютерних клубів, та 3 дитини 

були знайдені. Із загальної кількості виявлених під час рейдів дітей 330 осіб 

було вилучено та 152 дітей попереджено.   

Для тимчасового влаштування дітей у заклади соціального захисту дітей 

у Харківській області працює 8 центрів соціально-психологічної реабілітації 

дітей, які розраховані на щоденне утримання 215 вихованців. 

Протягом  2015 року у центрах соціально-психологічної реабілітації дітей 

перебувало 544 дитини. За звітний період з 356 вихованців, які вибули з 

центрів: 

- повернулись у сім’ю, пройшовши курс реабілітації – 203 дитини (57%);  

- улаштовані під опіку та піклування – 27 дітей (7,6%);  

- улаштовані в іншу сім’ю (прийомну, дитячий будинок сімейного типу) – 

59 дітей (17%);  

- усиновлено – 11 дітей (3%); 

- улаштовано до навчальних закладів різних рівнів акредитації – 8 дітей 

(2,2%). 

Основними причинами влаштування дітей до центрів соціально-

психологічної реабілітації дітей є перебування у складних життєвих обставинах 

– 479 дітей (88%), залишення поза сімейним оточенням – 43 вихованця (7,9%), 

переведення з притулків для дітей – 20 дітей (3,7%), особисто звернулись до 

закладів – 10 дітей (1,9%). 

  

          За 2015 рік застосовано заходів адміністративного впливу до 2118 батьків, 

які не виконують обов’язків щодо виховання дітей (ст. 184 КУпАП). 

Правоохоронними органами складено 132 протоколи за продаж дітям 

алкогольних напоїв. У 64 випадках встановлених порушень направлені подання 

щодо закриття торгівельних об’єктів, з яких 39 розглянуто з позитивним 

результатом, у т.ч. анульовано 12 ліцензій на право заняття таким видом 

діяльності. За матеріалами, зібраними працівниками ювенальної превенції, 

накладено фінансових санкцій та власників торгівельних об’єктів на загальну 

суму 329,8 тис. грн. 

Відповідно до Закону України “Про попередження насильства в сім’ї” від 

15.10.2001 року № 2789-ІІІ та з метою забезпечення взаємодії органів і установ, 

на які покладається здійснення заходів з попередження насильства в сім’ї, 

проводяться заходи з попередження насилля та жорстокого поводження у 

відношенні дітей. 

Організовано проведення моніторингу виникнення усіх форм насильства 

серед дітей та учнівської молоді та з’ясування їх причин. До адміністративної 

відповідальності за порушення ст. 173 (2) КУпАП притягнуто 83 дорослих, які 

вчиняли насильство в сім’ї, у 80 випадках зазначеним особам винесено 

офіційне попередження та 3 захисних приписи.  

У 2015 році неповнолітні вчинили 436 злочинів, що на 102 злочини 

менше, ніж протягом 2014 року (538 злочинів). Показник зменшення становить 

18,9%.  
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Зменшення злочинності у порівнянні з 2014 роком відбулося за 

такими показниками, як тяжкі злочини (на 7,4%), крадіжки (на 19,8%), розбої 

(на 45,5%), грабежі (на 40,8%), шахрайство (на 28,6%), хуліганство (на 18,2%).  

Збільшення злочинності відбулося за такими показниками, як особливо 

тяжкі злочини (на 8,3%), вбивства (на 14,3%), незаконне заволодіння 

транспортом (на 70%). 

 Протягом 2015 року до кримінальної відповідальності притягнуто 257 

неповнолітніх, які вчинили злочини, що на 14% менше, ніж за відповідний 

період минулого року (торік притягнуто до відповідальності 300 

неповнолітніх). 

        На 31,8% зменшилась  кількість неповнолітніх, які вчинили злочини у 

стані алкогольного сп’яніння. 

 

Заслухавши доповідь начальника служби у справах дітей обласної 

державної адміністрації (Печерських Т.П.) з питання реалізації державної 

політики щодо соціально-правового захисту дітей у 2015 році, вирішили: 

1. Інформацію начальника служби у справах дітей обласної державної 

адміністрації (Печерських Т.П.) взяти до відома. 

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

справах дітей районних державних адміністрацій: 

2.1. Заслухати на засіданнях колегій, Координаційних рад у справах дітей 

районних державних адміністрацій питання про підсумки роботи з питань 

реалізації державної політики щодо соціально-правового захисту дітей у 2015 

році. 

        До 15  березня 2016 року. 

2.2. Розробити та затвердити заходи на виконання Загальнодержавної 

програми «Національний план дій щодо виконання загальнодержавної 

програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права 

дитини» на 2016 рік. Надати копії документів, якими затверджені заходи, до 

служби у справах дітей обласної державної адміністрації. 

        До 10 березня 2016 року.  

2.3 Взяти під контроль стан влаштування дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, до сімейних форм виховання: 

усиновлення, опіку, піклування, до прийомних сімей та дитячих будинків 

сімейного типу.  

Протягом 2016 року. 

2.4. Забезпечити умови для здійснення соціального супроводу сімей, що 

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

метою попередження соціального сирітства. Про кожен факт влаштування дітей 

до центрів соціально-психологічної реабілітації дітей повідомляти місцевий 

центр соціально-психологічної реабілітації дітей. 

Протягом 2016 року. 

2.5. Перевірити стан перебування на квартирному обліку кожної дитини-

сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, що досягли 16-річного 

віку. Внести відповідні дані до ЄІАС «Діти». 

До 1 червня 2016 року. 
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2.6. Здійснити перевірку ведення органами місцевого самоврядування 

стану збереження житла, яке закріплене за дітьми-сиротами та дітьми, 

позбавленими батьківського піклування, обліку нерухомого майна дітей-сиріт 

та дітей, позбавлених батьківського піклування.            
           Протягом І 

півріччя 2016 року. 

2.7. При влаштуванні дітей до прийомних сімей та дитячих будинків 

сімейного типу зобов’язувати батьків-вихователів та прийомних батьків 

вживати заходів зі збереження житла та майна, що належить дітям, при 

відсутності інших осіб, які за це відповідають. 

        Протягом 2016 року. 

2.8. При підготовці звітів про стан перебування та умови виховання дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються у сім’ях 

опікунів, піклувальників, прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного 

типу, висвітлювати конкретні проблеми, які виникають у сім’ях, надавати, 

виходячи з цього, методичні рекомендації опікунам, піклувальникам, 

прийомним батькам, батькам-вихователям з метою покращення умов 

утримання та виховання дітей. 

Протягом 2016 року. 

2.9. Забезпечити якісне ведення та наповнення Єдиної електронної 

інформаційно-аналітичної системи (ЄІАС) «Діти». 

Протягом 2016 року 

2.10. Не допускати фактів несвоєчасної постановки дітей на первинний та 

місцевий облік, несвоєчасного прийняття рішення про надання дітям статусу 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 

Протягом 2016 року  

2.11. Продовжити роботу з формування особових справ дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування, 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. 

Протягом 2016 року  

2.12. Забезпечити умови для соціально-правового захисту дітей, які 

переміщені із зони проведення антитерористичної операції. 

Протягом 2016 року  

Запропонувати виконавчим органам місцевих рад здійснити аналогічні 

заходи. 

 

Інформацію про стан виконання рішення надати до служби у справах 

дітей обласної державної адміністрації до 1 липня 2016 року. 

 

 

Начальник служби       Т.П.Печерських 
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РІШЕННЯ № 2 

колегії служби у справах дітей обласної державної адміністрації  

«Про підсумки роботи з питань реалізації державної політики щодо 

соціально-правового захисту дітей у 2015 році» 

 

від 18 лютого 2016 року 

 

Проаналізувавши та обговоривши питання про підсумки роботи з питань 

реалізації державної політики щодо соціально-правового захисту дітей у 2015 

році, колегія служби у справах дітей обласної державної адміністрації 

відзначає, що в області вживаються заходи щодо соціально-правового захисту 

дітей усіх категорій, зокрема, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування. 

Станом на 1 січня 2016 року на території Харківської області проживає 

422956 дітей віком від 0 до 17 років, у тому числі на території сільських районів 

– 174237 дітей, міст обласного значення – 248719 дітей, у тому числі у районах 

м.Харкова – 205308 дітей. 

На кінець 2015 року до електронної Єдиної інформаційно-аналітичної 

системи „Діти” внесені дані щодо житлових прав (наявності чи відсутності 

закріпленого житла, права власності та права користування житлом) у 

відношенні 4357 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Із 

зазначеної кількості дітей не мають житла 1164  особи - 26,7%; мають житло на 

праві власності – 465 осіб -10,7%, мають житло на праві користування 2708 осіб 

– 62,2%. З кожним роком зменшується кількість дітей, які мають житло на праві 

власності, і, навпаки, збільшується кількість тих дітей, що мають житло на 

праві користування. 

Із загальної кількості дітей, про яких внесені дані до ЄІАС „Діти”, що не 

мають житла (1164 особи), 663 дитини (57,0%) виховуються під опікою, 

піклуванням, 393  дітей (33,7%), у прийомних сім’ях та дитячих будинках 

сімейного типу, 128 дітей (11,0%) – у системі інтернатних закладів. За станом 

на кінець 2015 року на квартирному обліку перебуває 190 дітей у віці від 16 до 

18 років. Протягом року діти житло не отримували. 

Протягом 12 місяців 2015 року службами у справах дітей Харківської 

області проведено 1796 заходів по захисту майнових та житлових прав дітей, у 

т.ч. дітей облікових категорій. Розглянуто 1260 заяв та звернень щодо захисту 

житлових та майнових прав дітей. Службами у справах дітей області були 

вжиті заходи щодо здійснення 525 перевірок наявності житлово-побутових 

умов дітей при наданні дозволів на продаж житла.  

За станом на 1 січня 2016 року в області налічується 4392  дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування. Протягом року кількість дітей 

цих категорій зменшилася на 78 осіб. Із загальної кількості дітей 1138 (25,9%) – 

це діти-сироти і 3254 (74,1%)  – діти, позбавлені батьківського піклування. На 

кожні 10 тис. дитячого населення в області приходиться 104 дитини, що 

залишилися без батьківського піклування. Це - дванадцятий показник в Україні. 

Разом з тим, слід відмітити, що у таких територіальних одиницях, як 

Барвінківський (185), Близнюківський (293), Богодухівський (122), Борівський 
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(187), Валківський (130), Великобурлуцький (186), Вовчанський 

(182), Дворічанський (224), Дергачівський (117), Зачепилівський (186), 

Зміївський (114), Золочівський (149), Ізюмський (233), Кегичівський (170), 

Коломацький (285), Краноградський (132), Краснокутський (143), Куп’янський 

(207), Лозівський (155), Нововодолазький (177), Первомайський (225), 

Печенізький (121), Сахновщинський (177), Чугуївський (144), Шевченківський 

(150), м. Ізюм (172), м. Лозова (175) цей показник є набагато вищим. 

Протягом 2015 року правовий статус дитини-сироти чи дитини, 

позбавленої батьківського піклування, отримали 630 дітей, що більше у 

порівнянні з минулим роком на 58 осіб, що є вже тривожним фактором і вказує 

на збільшення рівня соціального сирітства: (2014 рік –572, 2013 рік - 714, 2012 

рік – 715). Зростання кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, спостерігається у 10 районах та містах із 34: Близнюківському, 

Красноградському, Краснокутському, Лозівському, Нововодолазькому, 

Первомайському, Чугуївському, м.м.Ізюмі,  Первомайському, Чугуєві. Але 

найвищим цей показник є у м. Ізюм: +16 осіб. Такий стан справ пояснюється у 

тому числі наявністю у місті закладу інтернатного типу, до якого 

влаштовується діти із звичайних сімей, коли відбувається процес відчуження, а 

у подальшому – позбавлення батьківських прав батьків. Розрив соціальних 

зв’язків із сім’єю негативно впливає на подальшу долю дитини. 

На кінець року ці діти виховуються: 

• у закладах інтернатного типу – 212; 

• під опікою, піклуванням – 3048; 

• у прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу – 1132 

дитини. 

Протягом 2015 року було знято з первинного обліку службами у справах 

дітей місцевих органів влади 708 дітей. 

Із загальної кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, 1223 дітей перебувають на місцевому обліку як такі, що підлягають 

усиновленню. Із 1223 дітей 665 (54,4%) мають братів/сестер, 87 (7,1%) із них 

відносяться до категорії дітей-інвалідів. Із зазначеної кількості дітей 929 осіб 

влаштовані і виховуються у сімейних формах виховання.  

За період з 01.01.2015 по 31.12.2015 року під опіку (піклування) 

влаштовано 488 дітей (456 - 93,4 % – за місцем первинного обліку дитини та 32 

- 6,6 % – за місцем проживання опікунів, піклувальників).  

 Усього в області налічується 2534 опікунів (піклувальників). Із них 

повнолітні брати, сестри складають 143 особи (5,6%), тітка, дядько – 472 осіб 

(10,6%), баба, дід – 1647 осіб (65,0%), інші родичі – 197 особи (7,8%). 75 осіб не 

перебувають з підопічними дітьми у родинних стосунках (3,0%). Таким чином, 

переважна кількість дітей, переданих під опіку, залишається у родинному колі. 

  Щодо вікової категорії опікунів (піклувальників). Із 2534 опікунів 

(піклувальників) мають вік до 25 років 43 особи (1,7 %); 25-40 років – 372 осіб 

(14,7%), 40-60 років – 1284 осіб (50,7 %), 60 років і більше – 835 осіб (29,5 %). 

Проживають у сільській місцевості 1703 опікунів (піклувальників) (67,2 %), у 

міській місцевості – 831 осіб (32,8 %). Як у сільській, так і у міській місцевості 

під опікою перебувають переважна кількість дітей, які мають братів, сестер: на 

1 опікуна (піклувальника) приходиться 1,2 дітей. 
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 Таким чином, одним із пріоритетних напрямків роботи служб 

у справах дітей і протягом 2016 року є підвищення рівня влаштування дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування 

фізичних осіб, що забезпечить збереження родинного оточення дитини, 

залишення її на тій території, де вона проживала разом із батьками. 

Із загальної кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, за підсумками 2015 року 212 дітей виховуються в умовах 

інтернатних закладів, що на 114 осіб менше у порівнянні з минулим роком  і на 

1270 осіб менше у порівнянні з 2009 роком. Збільшення кількості дітей, що 

влаштовуються до сімейних форм виховання, дозволило практично звести 

нанівець кількість дітей, що направляються на виховання до державних 

інтернатних закладів.  

На кінець 2015 року на території області 1132 дитини виховувалися у 87   

дитячих будинках сімейного типу (553 дитини) та 324 прийомних сім’ях (579 

дітей). Протягом 2015 року до зазначених сімейних форм виховання було 

передано 129 дітей. 

Жодної дитини до дитячих будинків сімейного типу чи прийомних сімей 

не було влаштовано у Борівському, Валківському, Зачепилівському, 

Золочівському, Ізюмському, Первомайському, Печенізькому, Шевченківському 

районах, місті Люботин, районах м.Харкова. 

Із 87 дитячих будинків сімейного типу 44 утворені і працюють у місті, 43 

– у селі. Із числа дітей, що виховуються у дитячих будинках сімейного типу та 

прийомних сім’ях, 581 дітей проживають у сім’ях на території міст, 551 – у 

сільській місцевості. 

Більшість дітей, що перебувають у сімейних формах виховання, 

влаштовані до прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу з 

урахуванням їх місця походження (82,3%). У прийомних сім’ях та дитячих 

будинках сімейного типу на кінець року виховувалися 551 хлопчик та 556 

дівчаток, а також 49 осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування: чоловічої статі 27 (у віці понад 18 років) та 22 особи 

– жіночої статі. У віці до 6 років – 60 дітей, від 6 до 18 років –  962 дитини.  

За станом на 01 січня 2016 року середній показник перебування дітей, що 

залишилися без батьківського піклування, у сімейних формах виховання 

складає по області 95,2%. При цьому 20 адміністрацій мають показник вище за 

середній: Барвінківська, Близнюківська, Богодухівська, Борівська, 

Великобурлуцька, Вовчанська, Дворічанська, Кегичівська, Коломацька, 

Красноградська, Краснокутська, Куп’янська, Лозівська, Печенізька, 

Сахновщинська, Харківська, Чугуївська, Шевченківська районні державні 

адміністрації, Лозівська, Чугуївська міські ради. До районів, які мають 

найкращий рейтинг за цим показником за підсумками 2015 року, відносяться: 

Краснокутський, Печенізький, Коломацький, Кегичивський, 

Великобурлуцький, м.Чугуїв, м. Лозова. 

Протягом 2015 року приріст питомої ваги зазначених соціальних 

категорій дітей, які виховуються у сімейних формах виховання, збільшився по 

області на 2,7%. 

У той же час викликає стурбованість результативність роботи таких 

органів влади, як Балаклійської, Валківської, Дергачівської, Зачепилівської, 
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Зміївської, Золочівської, Нововодолазької, Первомайської 

районних державних адміністрацій, Ізюмської, Куп’янської, Первомайської, 

Харківської міських рад, у яких спостерігається питома вага дітей, що 

залишилися без батьківського піклування, та влаштовані до сімейних форм 

виховання, нижчою за середньообласний показник. 

На виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації від 

19.12.2014 № 667 «Про затвердження плану заходів з виконання до 1 січня 2017 

року Загальнодержавної програми «Національний план дій щодо реалізації 

Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року у Харківській 

області» в області з 2 квітня 2012 року проводиться робота щодо поглибленого 

медичного обстеження дітей, які виховуються у прийомних сім’ях та дитячих 

будинках сімейного типу, на базі Інституту охорони здоров’я дітей і підлітків 

АМН України, де виділено для цього 15 ліжко-місць. 

З часу підписання соціальної угоди між обласною державною 

адміністрацією та Державною установою, з 2 квітня 2012 року, в умовах 

Інституту здійснено обстеження стану здоров’я 1163 дітей, що залишилися без 

батьківського піклування, які виховуються у прийомних сім’ях та дитячих 

будинках сімейного типу. Протягом лише 2015 року – 258 дітей. Розпочато 

роботу з 1 вересня 2015 року по обстеженню дітей, які виховуються під опікою, 

піклуванням фізичних осіб. 

На 2015 рік Харківській області було виділено 50409,9 тис. грн. для 

здійснення соціальних виплат дітям та грошової винагороди батькам у 

прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу, які використані у 

повному обсязі. Протягом 2015 року кошти державної цільової субвенції 

використані в обсязі біля 47 млн. грн. 

Середній рівень влаштування дітей до дитячих будинків сімейного типу 

та прийомних сімей станом на кінець року складає 25,8%, що є одним із 

найкращих показників в Україні. 

Протягом останніх років кількість дітей, які передаються до сімейних 

форм виховання, перевищує кількість дітей, які залишаються без батьківського 

піклування: до сімейних форм виховання передаються у переважній кількості 

не лише ті діти, які отримали правовий статус дитини сироти чи дитини, 

позбавленої батьківського піклування протягом року, але і ті, які були 

влаштовані до державних закладів у минулі роки. Органи опіки і піклування 

районних державних адміністрацій відносяться до цього питання більш 

виважено, відповідально. Якщо протягом 2015 року правовий статус дітей-сиріт 

та дітей, позбавлених батьківського піклування, отримали 600 дітей, то до  

сімейних форм виховання було передано 740   дітей. 
 На виконання Програми реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування на 2008-2017 роки, затвердженої рішенням 

Харківської обласної ради від 17.04.2008 № 685 – V, реформовані 18 навчальних закладів 

інтернатного типу обласного підпорядкування. На даний час в області функціонують 6 

санаторних, 13 спеціальних, 4 спеціалізовані навчальні заклади інтернатного типу обласного 

підпорядкування та 1 навчально-реабілітаційний центр.  

У результаті проведеної роботи щодо реформування навчальних закладів 

інтернатного типу обласного підпорядкування в області діють 11 навчально-
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виховних комплексів, 10 із них мають дошкільні підрозділи, 1 – групи 

професійного навчання 

Відповідно до рішення Харківської обласної ради від 18.06.2015         

№1250-VІ змінено тип останнього закладу для дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування - Комунального закладу «Люботинський навчально-

виховний комплекс (дошкільний навчальний заклад - загальноосвітня школа-

інтернат I-III ступенів)» Харківської обласної ради та перейменовано на 

Комунальний заклад «Люботинська спеціалізована школа-інтернат І-ІІІ 

ступенів «Дивосвіт» Харківської обласної ради. 

Протягом 2015 року 123 дитини в області було усиновлено з 

дотриманням пріоритету усиновлення дітей громадянами України (82,9 % 

проти 17,1 %). Із 21 дитини, що були усиновлені іноземними громадянами, 4 

дітей усиновлено із закладів інтернатного типу, 17 – із будинків дитини. Із 21 

дитини 9 дітей були дітьми-інвалідами, 1 – із хворобою ВІЛ/СНІДу. 

26 дітей були усиновлені з місцевих обліків інших областей (Донецька, 

Луганська): громадянами України – 14 дітей, іноземними – 12 дітей. 

Протягом року фактів скасування усиновлення не було. 

Проводиться робота з усиновлення дітей, які проживають  одним із 

батьків і усиновлюються вітчимом або мачухою. Таких дітей було усиновлено у 

2015 році 89 осіб: із них 87 дітей – громадянами України та 2 дітей іноземними 

громадянами. Із 89 дітей усиновлено у віці до 1 року – 2 дітей, 1-2 роки – 0 

дітей, у віці 3-5 років – 16 дітей,  дітей, у віці 6-10 років – 35 дітей, у віці понад 

11 років – 36 дітей. 

На території області проживає на кінець 2015 року 1282 усиновлених 

дитини, відносно яких здійснюється контроль щодо відстеження умов 

утримання та виховання. Із них 371 – такі, які були усиновлені менше трьох 

років тому, 899 – які були усиновлені більше трьох років тому. Протягом 2015 

року було здійснено нагляд за умовами утримання та виховання відносно 700 

дітей. Фактів недбалого ставлення батьків до виховання усиновлених дітей 

виявлено не було.  

З метою попередження дитячої бездоглядності та безпритульності 

протягом 2015 року службами у справах дітей спільно з правоохоронними 

органами, закладами освіти проведено 2261 профілактични1 захід “Діти 

вулиці”, “Вокзал”, під час яких виявлено 482 дитини. Зокрема, 168 дітей 

вилучено з вулиці, 156 - з сімей, 3 дітей - з комп’ютерних клубів, та 3 дитини 

були знайдені. Із загальної кількості виявлених під час рейдів дітей 330 осіб 

було вилучено та 152 дітей попереджено.   

Для тимчасового влаштування дітей у заклади соціального захисту дітей 

у Харківській області працює 8 центрів соціально-психологічної реабілітації 

дітей, які розраховані на щоденне утримання 215 вихованців. 

Протягом  2015 року у центрах соціально-психологічної реабілітації дітей 

перебувало 544 дитини. За звітний період з 356 вихованців, які вибули з 

центрів: 

- повернулись у сім’ю, пройшовши курс реабілітації – 203 дитини (57%);  

- улаштовані під опіку та піклування – 27 дітей (7,6%);  

- улаштовані в іншу сім’ю (прийомну, дитячий будинок сімейного типу) – 

59 дітей (17%);  
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- усиновлено – 11 дітей (3%); 

- улаштовано до навчальних закладів різних рівнів акредитації – 8 дітей 

(2,2%). 

Основними причинами влаштування дітей до центрів соціально-

психологічної реабілітації дітей є перебування у складних життєвих обставинах 

– 479 дітей (88%), залишення поза сімейним оточенням – 43 вихованця (7,9%), 

переведення з притулків для дітей – 20 дітей (3,7%), особисто звернулись до 

закладів – 10 дітей (1,9%). 

  

          За 2015 рік застосовано заходів адміністративного впливу до 2118 батьків, 

які не виконують обов’язків щодо виховання дітей (ст. 184 КУпАП). 

Правоохоронними органами складено 132 протоколи за продаж дітям 

алкогольних напоїв. У 64 випадках встановлених порушень направлені подання 

щодо закриття торгівельних об’єктів, з яких 39 розглянуто з позитивним 

результатом, у т.ч. анульовано 12 ліцензій на право заняття таким видом 

діяльності. За матеріалами, зібраними працівниками ювенальної превенції, 

накладено фінансових санкцій та власників торгівельних об’єктів на загальну 

суму 329,8 тис. грн. 

Відповідно до Закону України “Про попередження насильства в сім’ї” від 

15.10.2001 року № 2789-ІІІ та з метою забезпечення взаємодії органів і установ, 

на які покладається здійснення заходів з попередження насильства в сім’ї, 

проводяться заходи з попередження насилля та жорстокого поводження у 

відношенні дітей. 

Організовано проведення моніторингу виникнення усіх форм насильства 

серед дітей та учнівської молоді та з’ясування їх причин. До адміністративної 

відповідальності за порушення ст. 173 (2) КУпАП притягнуто 83 дорослих, які 

вчиняли насильство в сім’ї, у 80 випадках зазначеним особам винесено 

офіційне попередження та 3 захисних приписи.  

У 2015 році неповнолітні вчинили 436 злочинів, що на 102 злочини 

менше, ніж протягом 2014 року (538 злочинів). Показник зменшення становить 

18,9%.  

Зменшення злочинності у порівнянні з 2014 роком відбулося за такими 

показниками, як тяжкі злочини (на 7,4%), крадіжки (на 19,8%), розбої (на 

45,5%), грабежі (на 40,8%), шахрайство (на 28,6%), хуліганство (на 18,2%).  

Збільшення злочинності відбулося за такими показниками, як особливо 

тяжкі злочини (на 8,3%), вбивства (на 14,3%), незаконне заволодіння 

транспортом (на 70%). 

 Протягом 2015 року до кримінальної відповідальності притягнуто 257 

неповнолітніх, які вчинили злочини, що на 14% менше, ніж за відповідний 

період минулого року (торік притягнуто до відповідальності 300 

неповнолітніх). 

        На 31,8% зменшилась  кількість неповнолітніх, які вчинили злочини у 

стані алкогольного сп’яніння. 

 

Заслухавши доповідь начальника служби у справах дітей обласної 

державної адміністрації (Печерських Т.П.) з питання реалізації державної 

політики щодо соціально-правового захисту дітей у 2015 році, вирішили: 
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1. Інформацію начальника служби у справах дітей обласної 

державної адміністрації (Печерських Т.П.) взяти до відома. 

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

справах дітей районних державних адміністрацій: 

2.1. Заслухати на засіданнях колегій, Координаційних рад у справах дітей 

районних державних адміністрацій питання про підсумки роботи з питань 

реалізації державної політики щодо соціально-правового захисту дітей у 2015 

році. 

        До 15  березня 2016 року. 

2.2. Розробити та затвердити заходи на виконання Загальнодержавної 

програми «Національний план дій щодо виконання загальнодержавної 

програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права 

дитини» на 2016 рік. Надати копії документів, якими затверджені заходи, до 

служби у справах дітей обласної державної адміністрації. 

        До 10 березня 2016 року.  

2.3 Взяти під контроль стан влаштування дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, до сімейних форм виховання: 

усиновлення, опіку, піклування, до прийомних сімей та дитячих будинків 

сімейного типу.  

Протягом 2016 року. 

2.4. Забезпечити умови для здійснення соціального супроводу сімей, що 

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

метою попередження соціального сирітства. Про кожен факт влаштування дітей 

до центрів соціально-психологічної реабілітації дітей повідомляти місцевий 

центр соціально-психологічної реабілітації дітей. 

Протягом 2016 року. 

2.5. Перевірити стан перебування на квартирному обліку кожної дитини-

сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, що досягли 16-річного 

віку. Внести відповідні дані до ЄІАС «Діти». 

До 1 червня 2016 року. 

 

2.6. Здійснити перевірку ведення органами місцевого самоврядування 

стану збереження житла, яке закріплене за дітьми-сиротами та дітьми, 

позбавленими батьківського піклування, обліку нерухомого майна дітей-сиріт 

та дітей, позбавлених батьківського піклування.            
           Протягом І 

півріччя 2016 року. 

2.7. При влаштуванні дітей до прийомних сімей та дитячих будинків 

сімейного типу зобов’язувати батьків-вихователів та прийомних батьків 

вживати заходів зі збереження житла та майна, що належить дітям, при 

відсутності інших осіб, які за це відповідають. 

        Протягом 2016 року. 

2.8. При підготовці звітів про стан перебування та умови виховання дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються у сім’ях 

опікунів, піклувальників, прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного 

типу, висвітлювати конкретні проблеми, які виникають у сім’ях, надавати, 

виходячи з цього, методичні рекомендації опікунам, піклувальникам, 
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прийомним батькам, батькам- вихователям з метою покращення 

умов утримання та виховання дітей. 

Протягом 2016 року. 

2.9. Забезпечити якісне ведення та наповнення Єдиної електронної 

інформаційно-аналітичної системи (ЄІАС) «Діти». 

Протягом 2016 року 

2.10. Не допускати фактів несвоєчасної постановки дітей на первинний та 

місцевий облік, несвоєчасного прийняття рішення про надання дітям статусу 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 

Протягом 2016 року  

2.11. Продовжити роботу з формування особових справ дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування, 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. 

Протягом 2016 року  

2.12. Забезпечити умови для соціально-правового захисту дітей, які 

переміщені із зони проведення антитерористичної операції. 

Протягом 2016 року  

Запропонувати виконавчим органам місцевих рад здійснити аналогічні 

заходи. 

 

Інформацію про стан виконання рішення надати до служби у справах 

дітей обласної державної адміністрації до 1 липня 2016 року. 

 

 

Начальник служби       Т.П.Печерських 

 

  

РІШЕННЯ № 3 

колегії служби у справах дітей обласної державної адміністрації  

«Про дотримання чинного законодавства 

з попередження корупційних дій» 

 

від 18 лютого 2016 року 
 

Проаналізувавши та обговоривши питання «Про дотримання чинного 

законодавства з попередження корупційних дій»,  колегія служби у справах 

дітей обласної державної адміністрації відзначає, що сучасні підходи щодо 

запобігання та протидії корупції стосується, в першу чергу, опанування та 

застосування державними службовцями та посадовими особами місцевого 

самоврядування у своїй практичній діяльності вимог діючого антикорупційного 

законодавства, забезпечення прозорості у роботі органів державного 
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управління та місцевого самоврядування, контролю за їх 

діяльністю з боку громадськості.  

 У 2015 році робота з питань запобігання та протидії корупції виконується 

згідно з розділом VІІ «Організація діяльності з питань кадрової роботи, 

виконання Закону України «Про державну службу» та з питань запобігання та 

протидії корупції річного плану роботи служби у справах дітей на 2015 рік, 

затвердженого колегією служби у справах дітей Харківської обласної державної 

адміністрації від 05.02.2015 року. Питання, визначені в плані, мають термін 

виконання, виконавця та відповідального за виконання. 

  Робота з кадрами у службі у справах дітей обласної державної 

адміністрації проводилася відповідно до вимог Конституції України, Законів 

України «Про державну службу», «Про засади запобігання і протидії корупції», 

«Про очищення влади», Кодексу Законів про працю України, Законів України 

«Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», «Про 

забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених  батьківського піклування» та інших нормативно-правових 

актів з питань державної служби та боротьби з корупцією, річного плану роботи 

служби у  справах дітей обласної державної адміністрації на 2015 рік.  

Кількість працівників служби у справах дітей обласної державної 

адміністрації визначається відповідно до ст. 4 Закону України «Про органи і 

служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей» та ст. 12 Закону 

України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених  батьківського піклування».  

         Відповідно до ст. 4 Закону України «Про органи і служби у справах дітей 

та спеціальні установи для дітей» та ст. 12 Закону України «Про забезпечення 

організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування» за штатним розписом у службі у справах 

дітей налічується 10 працівників. Станом на 31.12.2015 року у службі у справах 

дітей фактично працює 4 особи, 1 працівник перебуває у відпустці по догляду за 

дитиною до досягнення трирічного віку. 

Усі працівники служби у справах дітей обласної державної адміністрації 

ознайомлюються з посадовими інструкціями під особистий розпис, про що 

робиться відповідна відмітка у журналі обліку ознайомлення працівників з 

посадовими інструкціями і умовами праці. Кожен працівник має у користуванні 

копію посадової інструкції.  

Всі посадові особи служби у справах дітей ознайомлені із Пам’яткою 

державного службовця щодо врегулювання конфлікту інтересів. Ранги 

державним службовцям  служби у справах дітей обласної державної 

адміністрації присвоюються відповідно до Закону України «Про державну 

службу», в межах відповідної категорії, з урахуванням стажу державної служби 

та досвіду роботи. 

Посадові особи служби у справах дітей обласної державної адміністрації 

дотримуються встановлених щодо них обмежень, пов’язаних з проходженням 

державної служби, спеціальних обмежень щодо державних службовців на 

виконання функцій держави, спрямованих на попередження корупції. 

У службі у справах дітей обласної державної адміністрації визначений 

перелік посад, які потенційно мають високий ризик корупційних проявів. 
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Затверджені методичні рекомендації працівникам, посади яких відносяться 

до таких, що мають підвищений рівень небезпеки з корупційних діянь. 

Протягом звітного періоду державні службовці служби у справах дітей до 

адміністративної відповідальності не притягались. Скарги і заяви щодо 

виконання своїх службових обов’язків працівниками служби не надходили. 

Інформації з ознаками корупційних дій щодо діяльності працівників служби не 

було. 

  У лютому, квітні 2015 року для працівників служби у справах дітей 

облдержадміністрації відділом з питань запобігання та виявлення  корупції  

апарату обласної державної адміністрації проведені семінари-навчання з метою 

роз’яснення Закону України «Про очищення влади». 

25 березня 2015 року у службі у справах дітей обласної державної 

адміністрації був проведений семінар для осіб, зарахованих до кадрового 

резерву на посади державних службовців служби у справах дітей обласної 

державної адміністрації. Кожна особа, яка зарахована до кадрового резерву, 

розробила індивідуальний план роботи на рік. Протягом звітного періоду 2015 

року особи, що зараховані до кадрового резерву, залучалися до підготовки 

колегій, нарад, семінарів з начальниками служб у справах дітей 

райдержадміністрацій, міських рад. 

Відповідно до вимог частини першої статті 12 Закону України «Про 

засади запобігання і протидії корупції» працівниками служби у справах дітей 

обласної державної адміністрації своєчасно до 01 квітня 2015 року подані 

декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 

2014 рік.  

Відповідно до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 

20.03.2015 № 117 начальником служби  у справах дітей подано відповідні 

документи щодо перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення 

влади». 

Відповідно до Закону України «Про очищення влади», Порядку 

проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, 

передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про 

очищення влади», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  від 

16 жовтня 2014 року №563 (зі змінами), Плану проведення перевірок відповідно 

до Закону України «Про очищення влади», затвердженого розпорядженням 

Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 1025-р, пункту 2 

розпорядження голови обласної державної адміністрації від 29 грудня 2014 року 

№ 692 «Про початок проведення в обласній державній адміністрації перевірки, 

передбаченої Законом України «Про очищення влади», відповідно до наказу 

начальника служби у справах дітей обласної державної адміністрації розпочато 

проведення у службі у справах дітей Харківської обласної державної 

адміністрації перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади». 

  На виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації від 

18.09.2013 № 362 «Про заходи щодо мінімізації можливості виникнення 

конфлікту інтересів осіб, уповноважених на виконання функцій держави, та 

врегулювання конфлікту інтересів у разі його виникнення» виконуються заходи 

щодо мінімізації можливості виникнення конфлікту інтересів осіб, 
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уповноважених на виконання функцій держави, та врегулювання конфлікту 

інтересів у разі його виникнення. 

Питання про стан роботи з кадрами, організацію навчання та підвищення 

кваліфікації державних службовців, дотримання вимог чинного законодавства 

про державну службу, засади запобігання та протидії корупції розглянуто на 

колегії служби у справах дітей облдержадміністрації 05.02.2015 року, нарадах 

начальників служб у справах дітей райдержадміністрацій, міських рад, 

апаратних нарадах служби у справах дітей облдержадміністрації. 

Формування кадрового резерву для державної служби у справах дітей 

обласної державної адміністрації здійснюється відповідно до постанови 

Кабінету Міністрів України від 28.02.2001 року № 199 «Про затвердження 

Положення про формування кадрового резерву для державної служби». 

Склад кадрового резерву на посади державних службовців служби у 

справах дітей обласної державної адміністрації щорічно переглядається . 

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2001 

року № 199 “Про затвердження Положення про формування кадрового резерву 

для державної служби” (зі змінами), відповідно до Рекомендацій Головного 

управління державної служби України щодо застосування окремих норм 

Положення про формування кадрового резерву для державної служби питання 

«Формування кадрового резерву для державної служби» розглянуто на нараді 

начальників служб у справах дітей райдержадміністрацій, міських рад. 

Здійснено підбір кандидатів для включення в списки кадрового резерву за 

діловими особистими якостями, дотриманням вікового та освітнього цензів на 

посади керівників закладів соціального захисту дітей.  

Проведено аналіз потреб у підвищенні кваліфікації та підготовлено 

прогнозні показники щодо направлення працівників служби - державних 

службовців на короткотермінові та тематичні семінари до Харківського 

регіонального інституту Національної Академії державного управління при 

Президентові України та Державного департаменту з усиновлення та захисту 

прав дитини. Протягом 2015 року підвищили кваліфікацію всі працівники за 

програмами тематичних та короткотермінових семінарів підвищення 

кваліфікації державних службовців у Харківському регіональному інституті 

державного управління Національної академії державного управління при 

Президентові України, у листопаді 2015 року начальник відділу соціального 

захисту дитини підвищила кваліфікацію у Центрі підвищення кваліфікації 

працівників сфери управління Міністерства соціальної політики України з 

питання соціально-правового захисту  дітей, які переселилися з тимчасово 

окупованих територій держави, та на яких проводиться антитерористична 

операція 

Здійснено моніторинг стану укомплектування служб у справах дітей 

райдержадміністрацій, міських рад відповідною штатною чисельністю на 

виконання ст. 4 Закону України “Про органи і служби у справах дітей та 

спеціальні установи для дітей” від 08.07.99р. № 864 та ст. 12 Закону України 

„Про забезпечення організаційно – правових умов соціального захисту дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”. 

        З метою підвищення методичного рівня вихователів закладів соціального 

захисту проведено семінар для педагогічних працівників центрів соціально-
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психологічної реабілітації дітей на базі Чугуївського міського центру 

соціально-психологічної реабілітації дітей «Форми та методи роботи центрів 

соціально-психологічної реабілітації дітей з питання повернення дитини в сім’ю 

чи влаштування до сімейних форм виховання», на базі КЗ «Центр соціально-

психологічної реабілітації дітей» міста Харкова» семінар-практикум «Співпраця 

адміністрації закладу та служб у справах дітей місцевих органів влади у питанні 

повернення дитини на виховання в сім’ю». 

        Забезпечено дотримання вимог конфіденційності при роботі в 

інформаційно-аналітичній системі «Діти». Проведені перевірки з питань 

повноти, правильності внесення даних до ЄІАС «Діти».  

Протягом 2015 року адміністратором безпеки регіонального рівня 

проводилася постійна робота зі скасування та оформлення флеш-ключів доступу 

до системи для користувачів та адміністраторів безпеки, у зв’язку із закінченням 

терміну дії ключів, з урахуванням рівнів доступу до системи. Робота з 

оформлення флеш-ключів доступу до ЄІАС «Діти»для нових користувачів та 

адміністраторів безпеки проводиться згідно з графіком. 

     Здійснюється щотижневий моніторинг стану наповнення електронної бази та 

достовірності внесених відомостей. 

Щотижня проводився підбір дітей потенційним усиновителям, прийомним 

батькам та батькам – вихователям для влаштування до сімейних форм 

виховання.  

Службою у справах дітей облдержадміністрації, службами у справах дітей 

районних державних адміністрацій, міських рад здійснені заходи щодо 

розміщення у засобах масової інформації відомостей про різні форми сімейного 

влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 

звертається увага на неприпустимість корупційних дій під час влаштування 

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

виховання (усиновлення, опіка, прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу). 

Наголошення на цьому робиться під час виступів на радіо та телебаченні, 

друкованих засобах масової інформації. 

Не допускалося провадження діяльності з добору та передачі для 

усиновлення дітей від імені та в інтересах громадян, які бажають усиновити 

дитину, отримання та передача будь-яких відомостей про дитину, документів 

щодо неї іншими особами. 

Здійснено контроль за умовами виховання та утримання дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування, в прийомних сімя`х та дитячих 

будинках сімейного типу. У всіх районах області відбулися зустрічі, 

інформаційні наради, семінари, круглі столи за участю голів, заступників голів 

райдержадміністрацій, голів районних рад, сільських та селищних рад, 

працівників органів освіти, охорони здоров’я, центрів соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді  з прийомними батьками та батьками – вихователями, 

проведено додаткові перевірки умов проживання та утримання дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного 

типу та прийомних сім’ях, з батьками проведено бесіди щодо адміністративної 

та кримінальної відповідальності за порушення вимог законодавства стосовно 

захисту прав дітей. 
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З метою недопущення порушень вимог законодавства під час 

провадження діяльності щодо створення прийомних сімей, дитячих будинків 

сімейного типу в регіоні постійно проводиться робота з працівниками служб у 

справах дітей місцевого рівня щодо запобігання створенню можливостей 

виникнення конфлікту інтересів, підвищення їх професійних знань.  

Вжиті заходи щодо недопущення порушення прав та законних інтересів 

дітей, гарантованих  Законом України «Про охорону дитинства» та Конвенцією 

ООН про права дитини, а саме: збереження соціальних виплат, здобуття освіти, 

отримання медичної допомоги сім’ям, в яких виховуються діти-сироти та діти, 

позбавлені батьківського піклування, що переїхали із Донецької, Луганської 

областей на тимчасове проживання у зв’язку із загостренням ситуації.  

Відповідно до ст.16  Закону України «Про засади запобігання і протидії 

корупції», на виконання розпорядження голови обласної державної 

адміністрації від 9 квітня 2015 року № 153 «Про затвердження Графіка передачі 

публічної інформації від структурних підрозділів Харківської обласної 

державної адміністрації», службою у справах дітей обласної державної 

адміністрації своєчасно надано визначену у переліку інформацію до управління 

забезпечення доступу до публічної інформації Харківської обласної державної 

адміністрації. Забезпечено інформування обласної державної адміністрації про 

надходження інформаційних запитів.  

 

 

 

   

 

З метою дотримання чинного законодавства з попередження корупційних 

дій, 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 «Про дотримання чинного законодавства з 

попередження корупційних дій», Олішевської В.І. взяти до відома. 

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

2.1. Дотримуватися встановлених обмежень, пов’язаних з проходженням 

державної служби, спеціальних обмежень щодо державних службовців на 

виконання функцій держави, спрямованих на попередження корупції. 

Протягом 2016 року. 

2.2. Здійснювати формування кадрового резерву для державної служби 

відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2001 року № 199 

«Про затвердження Положення про формування кадрового резерву для 

державної служби». 

               Листопад–грудень 2016 року. 

2.3. Ознайомлювати нових працівників, прийнятих на посади, які мають 

потенційно високий ризик корупційних проявів, з Методичними 

рекомендаціями з питань запобігання та протидії корупції, які затверджені 

наказом Головного управління державної служби України від 26 грудня 2007р. 

№ 337. 
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Протягом 2016 року. 

  2.4. Забезпечити заходи щодо розміщення у засобах масової інформації 

відомостей про різні форми сімейного влаштування дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, звертаючи увагу на неприпустимість 

корупційних дій під час влаштування дітей – сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, до сімейних форм виховання (усиновлення, опіка, 

прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу). 

Протягом 2016 року. 

 2.5. Проводити роботу щодо запобігання створенню можливостей  

виникнення конфлікту інтересів осіб, уповноважених на виконання функцій 

держави, та врегулювання конфлікту інтересів у разі його виникнення 

Протягом 2016 року. 

 

3. Запропонувати міським головам міст обласного значення здійснити 

аналогічні заходи. 

 

 

 

Начальник служби       Т.П.Печерських 

 

РІШЕННЯ № 4 

колегії служби у справах дітей обласної державної адміністрації  

«Про затвердження плану роботи служби у справах дітей на 2016 рік» 

 

від 18 лютого 2016 оку 

 

Проаналізувавши та обговоривши питання про затвердження плану 

роботи служби у справах дітей на 2016рік, колегія служби у справах дітей 

обласної державної адміністрації відзначає, що план роботи служби у справах 

дітей містить аналіз роботи з питань соціально-правового захисту дітей за 

підсумками 2015року, у ньому визначені проблемні питання, шляхи їх 

вирішення. План роботи містить розділи роботи з усіх напрямків діяльності 

служби у справах дітей відповідно до чинного законодавства України. 

Заслухавши доповідь начальника служби у справах дітей обласної 

державної адміністрації (Печерських Т.П.) з питання про затвердження плану 

роботи служби у справах дітей на 2016 рк, вирішили: 

1. Інформацію начальника служби у справах дітей обласної державної 

адміністрації (Печерських Т.П.) взяти до відома. 

2. Затвердити план роботи служби у справах дітей обласної державної 

адміністрації на 2016рік. 

3. Направити план роботи служби у справах дітей обласної державної 

адміністрації службам у справах дітей районних державних адміністрацій, 

міських рад для використання у практичній роботі. 

 

 

Начальник служби       Т.П.Печерських 


