
 

1. Про стан використання Субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та 

приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених 

до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа 

 

Розмір субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, яка виділена 

на регіон по КПКВК 2511180 за КЕКВ 3220 склала у 2017 році 11 154 700 грн. 

Субвенція за пропозиціями районних державних адміністрацій була 

спрямована на придбання житла для ДБСТ, придбання соціального житла, 

житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх 

числа. 

За рахунок Субвенції у 2017 році було придбано 15 об’єктів нерухомого 

майна: 

2 житлові будинки для функціонування ДБСТ (Красноградський, 

Зміївський райони), та соціальне житло (12 квартир та один житловий будинок 

таун-хаус) для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а 

саме:  

- 8 однокімнатних квартир (2 у Зміївському, 6 у Первомайському районах);  

- 3 двокімнатних квартири в новобудові (Харківський район); 

- 1 трикімнатна квартира в новобудові (Харківський район); 

- 4-кімнатний житловий будинок (таун-хаус), новобудова (Харківський 

район). 

Станом на 17.09.2018 в придбаних житлових будинках функціонують 

ДБСТ, що дає можливість розвивати сімейні форми виховання та забезпечувати 

право дітей на виховання в сім’ї. 

Станом на 17.09.2018 не заселеними залишаються 6 із 13 придбаних 

об’єктів соціального житла (3 квартири по Первомайському району, 2 квартири 

по Зміївському району, 1 будинок таун-хаус по Харківському району). 

Завдяки придбаному соціальному житлу за рахунок Субвенції сформовано 

житловий фонд соціального призначення, який надасть можливість 

якнайменше 20 дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування 

або особам з їх числа одночасно проживати у соціальних житлових 

приміщеннях. 

Розмір субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, яка виділена 

на регіон по КПКВК 2511180 за КЕКВ 3220 склала у 2018 році 21 851 200,00 

грн. 

Субвенція за пропозиціями спрямована на придбання житла для ДБСТ, 

придбання соціального житла, житла для дітей-сиріт, осіб з їх числа. 

За рахунок Субвенції планується придбати 33 об’єкти нерухомого майна. 

Виділено кошти на придбання 7 житлових будинків для функціонування 

ДБСТ (2х будинків у Дергачівському та Харківському районах, по 1 будинку в 

Кегичівському районі та Чкаловській і Малинівській ОТГ). 

Також виділено кошти на придбання 26 об’єктів нерухомості як 

соціального житла, так і у власність для дітей-сиріт та осіб з їх числа. 

Станом на 17.09.2018 придбано 13 об’єктів нерухомого майна 

(Дергачівський район (1), Чугуївський район (1), Лозівський район (2), 



Шевченківський район (4); м. Лозова (1); м. Чугуїв (2), Чкаловська ОТГ (1); 

Малинівська ОТГ (1). З них заселено 12 об’єктів. 

Станом на 17.09.2018 не укладено договори купівлі-продажу об’єктів 

нерухомого майна, на які виділено кошти за рішенням сесії обласної ради від 

07.06.2018 в Харківському, Кегичівському, Коломацькому, Близнюківському 

районах.  

На квартирному обліку перебуває 141 дитина-сирота, дитина, позбавлена 

батьківського піклування віком від 16 до 18 років та 737 осіб з числа дітей-

сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування віком від 18 до 23 років. 

Не подано пропозиції для отримання субвенції Балаклійською РДА (18 

дітей, 52 особи на квартирному обліку), Барвінківською РДА (4 дитини, 29 

осіб), Великобурлуцькою РДА (7 дітей, 20 осіб), Дворічанською РДА (8 дітей, 

38 осіб), м. Люботин (4 дитини, 21 особа), м. Харків (16 дітей, 105 осіб). 

 

 

2. Про розвиток сімейних форм виховання та забезпечення права дитини 

на сімейне виховання 

 

За статистичними даними в області проживає 431 657 дітей, що складає 

близько 15% від загальної чисельності населення. 

В Харківській області нараховується 4297 дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування (сироти складають 28,4 % (1217 дітей); 

позбавлені батьківського піклування 71,6 % (3080 дітей). 

Під опікою, піклуванням перебуває 2964 дитини-сироти, дитини, 

позбавленої батьківського піклування, що складає близько 69 % від загальної 

кількості дітей зазначеної облікової категорії. 

Станом на 17.09.2018 в області функціонує 101 ДБСТ, в них виховується 

671 дитина та особа з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування. В 298 прийомних сім’ях виховується 543 дитини та особи з числа 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Всього в 

зазначених сімейних формах виховання перебуває 1214 дитини та особи з їх 

числа віком від 18 до 23 років (1057 дітей/157 осіб). 

Найкращі показники по розвитку сімейних форм виховання мають 

Краснокутський район (на території функціонує 18 ДБСТ та 5 прийомних 

сімей, в яких виховується 127 дітей та осіб); Вовчанський район (10 ДБСТ, 14 

прийомних сімей, виховується 104 дитини та особи); Великобурлуцький 

район (функціонує 9 ДБСТ, 3 прийомні сім’ї, виховується 81 дитина та особа); 

Харківський район (6 ДБСТ, 6 прийомних сімей, в них виховується 56 дітей та 

осіб). 

Протягом І півріччя 2018 року на території області створено 7 ДБСТ, 

(Близнюківський, Вовчанський, Зміївський, Коломацький, Краснокутський, 

Нововодолазький, Сахновщинський райони), в які влаштовано 50 дітей-сиріт, 

дітей, позбавлених батьківського піклування, що на 3 ДБСТ менше ніж за 

аналогічний період минулого року та 8 прийомних сімей (Балаклійський, 

Борівський, Великобурлуцький, Зачепилівський, Ізюмський, Кегичівський, 

Коломацький, Куп’янський райони), в які влаштовано 21 дитину-сироту, 



дитину, позбавлену батьківського піклування, що на 5 прийомних сімей менше 

аналогічного періоду минулого року. 

Протягом І півріччя 2018 року з дитячих будинків сімейного типу та 

прийомних сімей вибуло 67 дітей та осіб (причини вибуття: усиновлення, 

передано під опіку, досягнення повноліття, закінчення навчання та 

працевлаштування, одруження), що на 18 більше ніж за аналогічний період 

минулого року. Вищезазначені умови сприяють погіршенню показника питомої 

ваги дітей в сімейних формах. 

Важливим елементом створення ДБСТ є укладання договорів про 

організацію їх діяльності, які спрямовані на встановлення, зміну або 

припинення певних прав та обов'язків. На теперішній час є необхідність 

приведення до відповідності з чинним законодавством документів дитячих 

будинків сімейного типу, які функціонують на території дитячого містечка 

«Отрадне», яке розташовано у м. Харків. На теперішній час документи, які 

регламентують функціонування ДБСТ Борівського, Дергачівського, 

Печенізького, Чугуївського, Вовчанського районів потребують приведення 

до норм чинного законодавства. 

 Із загальної кількості дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування до сімейних форм виховання влаштовано 4012 дитини (93,54%); 

тимчасово влаштовані в сім’ї родичів/знайомих - 40 дітей, що відповідає 0,93 % 

(Близнюківський район (5), м. Лозова (3), м. Харків (17), м. Мерефа (3)),  

- в центрах соціально-психологічної реабілітації 38 дітей, що відповідає 0,88 

% (Балаклійський (7), Валківський (4), Великобурлуцький (3), м. Харків (14)),  

- в закладах системи МОЗ – 78 дітей, що відповідає 1,82 % (Дергачівський 

(3), Зачепилівський (3), Краснокутський (5), Чугуївський (4), м. Харків (53)),  

- в закладах системи МОН – 78, що відповідає 1,82 % (Зміївський (5), 

Дергачівський (3), Ізюмський (3), м. Первомайський (3), м. Харків (38)),  

- в закладах системи Мінсоцполітики – 36, що відповідає 0,83 % 

(Балаклійський (2), Валківський (2), Зміївський (2), Первомайський (2), 

Сахновщинський (2), Харківський (3), м. Харків (16)); в лікувальних закладах – 

7 дітей (0,16%). 

 Харківська область, як одна з 10 регіонів визнаних для апробації 

методичних матеріалів щодо здійснення відбору та підготовки патронатних 

вихователів, створила у 2017 році 6 патронатних сімей (Борівський, 

Дергачівський, Первомайський, Чугуївський, Зміївський райони та м. 

Первомайський). Запровадження патронату над дитиною є альтернативою 

інституційного догляду дітей, які перебувають у складних життєвих 

обставинах. Отримали послуги 17 дітей в створених патронатних сім’ях.  

 В області проводяться заходи по впровадженню програм наставництва, в 

тому числі, заходи з навчання методології наставництва організовані 

громадською організацією «ОДНА НАДІЯ» та ХОЦСССДМ. Була проведена 

підготовча робота (оцінка потреб у наставництві та ресурсності регіону); заходи 

з проходження навчання з методології наставництв; пошук та підбір кандидатів 

у наставники. 

Соціальні проблеми сім'ї: безробіття, інвалідність, вади розвитку дітей, 

педагогічна некомпетентність сім’ї, несформоване почуття відповідальності 

батьків, бідність та відсутність відповідних якісних послуг з підтримання сімей 



на рівні громади є чинниками порушення прав дітей, нещасних випадків та 

потрапляння дітей до різних інституцій.  

Важливим фактором досягнення результативної діяльності щодо 

реалізації державної політики у сфері захисту прав дітей є збереження мережі 

та кадрового потенціалу служб у справах дітей. 

Законодавством встановлено спеціальний розрахунок кількості 

працівників служб у справах дітей, а саме, один працівник служби не більше 

ніж на одну тисячу дітей, які проживають у районі і ОТГ, та не більше ніж на 

дві тисячі дітей, які проживають у місті. Крім того, частиною третьою статті 12 

Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального 

захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» визначено, 

що для здійснення функцій щодо опіки та піклування над дітьми-сиротами та 

дітьми, позбавленими батьківського піклування, у складі служби створюється 

окремий підрозділ, штатна чисельність якого встановлюється залежно від 

кількості дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, але має 

становити не менше двох осіб. 

Національне агентство України з питань державної служби висловило 

свою позицію щодо кадрових питань служб у справах дітей, яка ґрунтується на 

пріоритетності положень норм спеціального законодавства, а саме, при 

формуванні структури служб у справах дітей місцеві державні адміністрації 

повинні керуватися відповідними нормами спеціальних нормативно-правових 

актів, що регулюють їх діяльність. Кількість посад державної категорії «А» і 

«Б» місцевої державної адміністрації повинна становити не більше третини 

його штатної чисельності, не враховуючи чисельності підрозділу, який 

здійснює функції щодо опіки та піклування над дітьми-сиротами та дітьми, 

позбавленими батьківського піклування. (лист НАДС № 3361/07-18 від 

04.05.2018). 

Кадрова ресурсність служб у справах дітей та ЦСССДМ є запорукою 

забезпечення безпеки та благополуччя дітей. Так, укомплектування кадрами 

служб у справах дітей відповідно до норм, визначених законом, складає по 

області 64,6%. 

Найбільш не укомплектованими (за встановленими нормами та 

враховуючи вакансії) є служби у справах дітей у Балаклійському 

(укомплектовано на 61,5%), Барвінківському (на 50%), Валківському (на 

60%), Вовчанському (на 57%), Дергачівському (на 50%), Зміївському (на 

33,3%), Красноградському (на 57%), Краснокутському (на 60%), 

Лозівському (на 40%), Харківському (на 47%), Чугуївському (на 50%) 

районах, м Харків (на 54,2%). 

Крім того, відсутні підрозділи, які здійснюють функції щодо опіки, 

піклування над дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими батьківського 

піклування у службах у справах дітей Барвінківського, Богодухівського, 

Дворічанського, Золочівського, Красноградського, Нововодолазького, 

Первомайського, Печенізького, Сахновщинського, Шевченківського 

районів, м. Куп’янськ, м. Первомайський, що порушує норми Закону 

України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування». 

 

 



3. Про стан злочинності серед неповнолітніх 

 

У 2017 році відбувся ріст злочинності серед неповнолітніх на 49,4% (у 

порівнянні з 2016 роком). Динаміка збільшення злочинності серед 

неповнолітніх спостерігалась на території 18 районів, міст області та 6 районів 

м. Харкова, а саме: на території Богодухівського (у 7,7 разів), 

Близнюківського (на 100%), Дворічанського (на 100%), Борівського (на 

100%), Валківського (на 100%), Зміївського (на 100%), Золочівського (на 

100%), Ізюмського (у 13,6 разів), Красноградського (у 8 разів), 

Кегичівського (на 100%), Краснокутського (на 20%), Куп’янського (на 

61,1%), Первомайського (у 2,3 рази), Сахновщинського (на 14,3%), 

Харківського (на 84,2%), Печенізького (на 100%), Чугуївського (у 3,5 рази) 

районів області, м. Люботин (на 100%), Немишлянського (на 33,3%), 

Московського (на 47,80%), Шевченківського (у 2,3 рази), Київського (у 2,1 

рази), Індустріального (на 9,5%), Слобідського (у 3,4 рази) районів м. 

Харкова. 

У І півріччі 2018 року на території Харківської області показник 

злочинності серед неповнолітніх зменшився 23,3% у порівнянні з аналогічним 

періодом 2017 року.  

Збільшення злочинності відбулося за такими показниками, як розбої (на 

20%), крадіжки з квартири (на 60%), незаконне володіння транспортом (на 

50%), наркозлочини (у 9 разів), шахрайство (на 20%), хуліганство (на 33%). 

Зменшення злочинності відбулося за такими показниками, як особливо 

тяжкі злочини (на 50%), тяжкі злочини (на 25%), вбивства (на 100%), тяжкі 

тілесні ушкодження (на 50%).  

Динаміка збільшення злочинності серед неповнолітніх у І півріччі 2018 

року спостерігається на території 9 районів, міст області та 4 районів м. 

Харкова, а саме: на території Балаклійського (у 2 рази), Вовчанського (на 

25%), Ізюмського (у 2,3 рази), Краснокутського (на 50%), Куп’янського (у 

2,3 рази), Лозівського (на 88,9%), Нововодолазького (у 6 разів), 

Первомайського (14, 3%), Чугуївського (на 14,3%) районів області, м. 

Люботин (у 3 рази), Основ’янського(у 2,5 рази), Немишлянського (на 10%), 

Новобаварського (у 2 рази), Холодногірського (на 50%;) районів м. Харкова. 

Показники вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у І півріччі 

2018 року від загальної кількості правопорушень складають: у Балаклійському 

– 7 злочинів (58,3%), Валківському – 1 злочин (50%), Великобурлуцькому – 1 

злочин (50%), Вовчанському – 2 злочини (40%), Зміївському – 5 злочинів 

(83,3%), Золочівському – 6 злочинів (100%), Ізюмському – 7 злочинів (39%), 

Красноградському – 1 злочин (100%), Краснокутському – 2 злочини (66,6%), 

Куп’янському – 3 злочини (30%), Лозівському – 10 злочинів (59%), 

Нововодолазькому – 6 злочинів (100%), Первомайському – 5 злочинів (62,5%), 

Харківському – 2 злочини (50%), Чугуївському – 3 злочини (37,5%), 

Кегичівському – 1 злочин (100%) районах області, м. Люботин – 3 злочини 

(50%), Немишлянському – 2 злочини (18%), Московському – 1 злочин (25%), 

Шевченківському – 2 злочини (40%), Холодногірському – 1 злочин (17%), 

Індустріальному – 4 злочини (57%), Слобідському – 2 злочини (50%) районах 

м. Харкова. 



Найбільша складова тяжких злочинів (більше 50% від загальної кількості 

правопорушень) у Балаклійському, Зміївському, Золочівському, 

Красноградському, Краснокутському, Лозівському, Нововодолазькому, 

Первомайському районах області та Індустріальному районі м. Харкова. 

Протягом І півріччя 2018 року до кримінальної відповідальності 

притягнуто 140 неповнолітніх, які вчинили злочини. З них учнів середніх шкіл 

– 58 осіб (55 осіб у 2017 році); учнів ПТУ – 40 осіб (36 осіб у 2017 році); 

студентів ВУЗів – 7 неповнолітніх (8 осіб у 2017 році); 34 неповнолітніх, які 

ніде не працюють та не навчаються (30 осіб у 2017 році).  

 За звітний період також збільшився показник участі неповнолітніх у 

кримінальних правопорушеннях порівняно з 2017 роком у 12 районах та містах 

області, 4 районах м. Харкова, а саме: Балаклійському – на 50%, 

Великобурлуцькому – на 50%, Вовчанському – у 2 рази, Зміївському –у 4 

рази, Ізюмському – у 2,4 рази, Лозівському – на 33%, Первомайському – у 3 

рази, Дворічанському та Коломацькому – на 100%, у м. Люботин – у 2 рази, 

Немишлянському та Основ’янському – у 2,5 рази, Новобаварському – у 2 рази, 

Слобідському – на 33% районах м. Харкова. 

 

 

4. Про роботу зі зверненнями громадян 

 

З метою виконання вимог чинного законодавства про звернення громадян 

службами у справах дітей забезпечується розгляд заяв, пропозицій, скарг 

громадян щодо додержання соціально – правового захисту дітей в регіоні.  

Впродовж січня – вересня 2018 року до служби у справах дітей обласної 

державної адміністрації надійшло 130 звернень, з них: 126 звернень від 

громадян Харківської області, 2 звернення з інших регіонів України та 2 

звернення з інших країн, що на 39 звернень менше ніж за аналогічний період 

2017 року. 

Із загальної кількості звернень надійшло: 

індивідуальних – 117 звернень (90 %); 

колективних – 10 звернень (7,7 %); 

анонімних –3 звернення (2,3 %). 

За видом звернень зареєстровано 119 заяв (91,5 %) та 11 скарг (8,5 %). 

Із загальної кількості звернень – 7 надійшли під час особистого прийому в 

службі у справах дітей обласної державної адміністрації. 

17 звернень надійшло до служби у справах дітей облдержадміністрації 

нарочно, поштовим та електронним зв’язком.  

63 звернення громадян надійшло з Урядової «гарячої лінії», що складає 

48,4 % від усіх звернень, 17 звернень надійшло з Харківської обласної 

державної адміністрації, 26 звернень – з інших органів влади. 

Найбільше звернень з питань охорони дитинства надійшло від мешканців 

м. Харкова – 35, Харківського району – 14, Дергачівського району та 

Чугуївського району – 7, міста Чугуїв – 6, Кегичівського району, Вовчанського 

району та Краснокутського району – 5, міста Ізюм – 4, з Балаклійського району, 

Дворічанського району, Зачепилівського району, Красноградського району, 

міста Куп’янськ, міста Лозова та міста Мерефа надійшло по 3 звернення, з 

Борівського району, Валківського району, Зміївського району, 



Нововодолазького району та Сахновщинського району надійшло по 2 

звернення, з Барвінківського району, Богодухівського району, Золочівського 

району, Ізюмського району, Куп’янського району, Шевченківського району та 

міста Люботин надійшло по одному зверненню. Також по одному зверненню 

надійшло з Волинської та Луганської областей. 

Основні питання, що порушувались громадянами протягом 9 місяців 2018 

року в зверненнях за змістом, були: 

сім’я, діти, молодь, гендерна рівність, фізична культура і спорт –7; 

соціальний захист – 10; 

діяльність місцевих органів виконавчої влади та місцевого 

самоврядування –35; 

забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку, реалізація 

прав і свобод громадян, запобігання дискримінації – 12; 

житлова політика – 11; 

інше–55. 

Найбільш актуальною тематикою питань, що порушували громадяни у 

своїх зверненнях, є питання про невиконання громадянами обов’язків по 

вихованню дітей, позбавлення батьківських прав та відібрання дітей – 27 

звернень, що складає 20,7% від усіх звернень;про неналежну роботу служб у 

справах дітей та/або незгоду з діями посадових осіб – 35 звернень (26,9%); 

питання щодо порядку розв’язання спорів по визначенню порядку участі у 

вихованні та місця проживання дитини – 5 звернень (3,8%); захисту житлових 

прав, в тому числі дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 

осіб з їх числа – 11звернень (8,4%) та інше. 

З метою виконання вимог ст. 18 Закону України «Про звернення 

громадян» в службі у справах дітей облдержадміністрації створено умови для 

участі заявників у розгляді звернень та ознайомлення їх з матеріалами 

перевірок. Так, під час розгляду звернень, що надійшли до служби у справах 

дітей облдержадміністрації, з метою безпосереднього вивчення всіх обставин 

справи, у разі необхідності організовуються особисті зустрічі із заявниками, 

вивчаються питання за місцем їх проживання. 

На виконання ст. 20 Закону України «Про звернення громадян» відповіді 

усім заявникам надаються у встановлені чинним законодавством строки. 

Відповідно до графіку проведення особистого прийому громадян 

керівниками структурних підрозділів Харківської обласної державної 

адміністрації від 11.01.2018 № 01-80/3 52 проводилась робота щодо організації 

особистого прийому начальником служби у справах дітей відповідно до 

затвердженого графіка. 

За графіком, затвердженим наказом начальника служби у справах дітей 

обласної державної адміністрації від 16.03.2018 № 14-к, проводилась робота 

щодо організації особистого прийому громадян керівниками структурних 

підрозділів служби у справах дітей. 

Графіки особистого прийому громадян розміщено на офіційному веб-

сайті обласної державної адміністрації. 

Службою у справах дітей обласної державної адміністрації створені 

належні умови для прийому громадян. Забезпечено доступність, відкритість, 

своєчасність та якість надання управлінських послуг, інформованість 

відвідувачів. 



Побажання щодо покращання роботи служби у справах дітей обласної 

державної адміністрації громадяни можуть висловити, заповнивши анкети та 

скориставшись скринькою зворотного зв’язку, або записати свої пропозиції до 

книги скарг та пропозицій. 

До посадових осіб служби у справах дітей під час особистих прийомів   

звернулось 208 осіб (за аналогічний період 2017 року – 238 осіб). Всі питання 

були розглянуті та надана громадянам відповідну консультативна допомога. 

З метою постійного контролю за організацією роботи із зверненнями 

громадян в службі у справах дітей облдержадміністрації вживаються наступні 

заходи:  

щомісяця та щоквартально аналізується та узагальнюються питання   

щодо роботи зі зверненнями;  

28 та 29 березня 2018 року, 25 та 27 червня 2018 року, 25 та 27 вересня 

2018 року проводились оперативні наради з начальниками служб у справах 

дітей районних державних адміністрацій, міських (міст обласного значення) 

рад, де розглядались питання роботи зі зверненнями громадян та організацію 

надання консультативної допомоги. 

Службою у справах дітей щоквартально аналізується кількість звернень, 

які надходять до служб у справах дітей районних державних адміністрацій, 

міських рад області.  

Протягом січня – вересня 2018 року до служб у справах дітей 

райдержадміністрацій та міських рад Харківської області надійшло 3544 

звернення (крім звернень що надійшли до служб у справах дітей м. Харкова), з 

них: звернень від громадян на особистому прийомі – 3142, звернень поштою – 

151, звернень від служби у справах дітей Харківської обласної державної 

адміністрації – 86; звернень від інших органів влади – 165. 

Проводяться перевірки додержання законодавства про звернення 

громадян в службах у справах дітей області під час виїздів до районів (міст) 

області. Протягом 9 місяців 2018 року вивчено питання та надано відповідну 

методичну допомогу службам у справах дітей Барвінківської, Борівської, 

Вовчанської, Дворічанської, Золочівської, Зміївської, Ізюмської, Кегичівської, 

Коломацької, Красноградської, Куп’янської, Лозівської, Нововодолазької, 

Сахновщинської, Харківської, Чугуївської райдержадміністрацій та Чугуївської 

міської ради. 

Функціонування телефонного зв'язку з населенням – «телефону довіри», 

який працює в режимі безпосереднього спілкування з посадовими особами 

служби у справах дітей обласної державної адміністрації дозволяє надавати 

громадянам необхідні відповіді та роз’яснення, вживати відповідні заходи 

реагування.  

Номери телефонів служби у справах дітей обласної державної 

адміністрації розміщені на офіційному веб-сайті облдержадміністрації та 

Мінсоцполітики. 

Питання забезпечення реалізації конституційних прав громадян                        

на звернення та особистий прийом, неухильного виконання вимог чинного 

законодавства про звернення громадян перебуває на постійному контролі 

служби у справах дітей облдержадміністрації.  

 

 



6. Про стан роботи щодо запобігання і протидії корупції 

 

В організації роботи з питань запобігання та виявлення корупції основні 

зусилля служби у справах дітей обласної державної адміністрації були 

зосереджені на реалізації заходів, передбачених Антикорупційною програмою 

Харківської обласної державної адміністрації на 2018 рік та мінімізації впливу 

на працівників корупційних ризиків. 

Так, службою у справах дітей розроблені заходи щодо виконання 

зазначеної Антикорупційної програми, визначено уповноважену особу з питань 

запобігання та виявлення корупції. 

Організовано ознайомлення відповідальної особи з питань запобігання та 

виявлення корупції в служби у справах дітей обласної державної адміністрації з 

«Методичними рекомендаціями щодо діяльності уповноважених підрозділів 

(уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції», які 

затверджені Рішенням НАЗК 13.07.2017 року № 317. 

Навчання спеціаліста, уповноваженого з питань запобігання та виявлення 

корупції, здійснювалось 04.09.2018 на базі Харківського регіонального 

інституту Національної академії державного управління при Президентові 

України за темою «Запобігання та протидія корупції в органах влади».  

11.09.2018 працівники служби у справах дітей обласної державної 

адміністрації взяли участь у семінарі-навчанні з антикорупційних питань, що 

проводився обласною державною адміністрацією.  

Запроваджено періодичний моніторинг шодо проведення конкурсів на 

зайняття вакантних посад державної служби. Забезпечений об'єктивний та 

неупереджений конкурсний відбір претендентів на посади державної служби, 

ознайомлення їх з правилами етичної поведінки та попередження про 

додержання вимог, встановлених відповідними законами України. 

Посилено контроль за якісним, повним та своєчасним наданням 

адміністративних послуг працівниками служб у справах дітей, розроблено 

графік контролю за діяльністю служб у справах дітей. 

Забезпечено контроль за об’єктивним та повним об’ємом наданої 

інформації шляхом періодичних перевірок відповідей на запити та звернення 

громадян.  

Систематично проводиться роз’яснювальна робота щодо дотримання 

вимог антикорупційного законодавства. Питання антикорупційної тематики 

виносяться для обговорення на оперативні наради. 

Для мінімізації корупційних ризиків забезпечується доступ громадськості 

до публічної інформації, яка отримана, створена або знаходиться у володінні 

служби у справах дітей. 

Кожного місяця спільно з ХОЦСССДМ в тренінговому центрі 

організовуються робочі зустрічі з громадськими організаціями по обговоренню 

актуальних питань роботи щодо охорони дитинства. 

За 9 місяців 2018 року надано 18 відповідей на запити щодо надання 

публічної інформації. 

Протягом січня-вересня 2018 року систематично висвітлювалась 

діяльність служб у справах дітей в засобах масової інформації. 



Працівники служби у справах дітей обласної державної адміністрації 

взяли участь у трьох телевізійних програмах, двох радіо- передачах, здійснили 

виступ на прес-конференції тощо. 

Службою у справах дітей обласної державної адміністрації було 

організовано та проведено 2 зустрічі в трудових колективах обласних Центрів 

соціально-психологічної реабілітації. 

Працівниками місцевих служб у справах дітей розповсюджено близько 

1500 буклетів, листівок, брошур з тематики розвитку сімейних форм виховання 

та усиновлення. 

Організовано роботу телефонів «гарячої лінії». Найбільша кількість 

звернень на «гарячу лінію» стосується надання інформації про дітей, що 

підлягають усиновленню, дані яких розміщені на офіційному сайті 

Мінсоцполітики. 

На веб- сайті служби у справах дітей облдержадміністрації 

оприлюднюється інформація щодо діяльності. 

Повідомлення щодо роботи служби у справах дітей обласної державної 

адміністрації громадяни можуть залишити у скриньці зворотного зв’язку, яка 

розташована при вході у приміщення служби. Протягом 9 місяців 2018 року 

повідомлень щодо незаконних дій працівників служб у справах дітей до 

зазначеної скриньки не надходило. 

Служби у справах дітей щорічно беруть активну участь у реалізації 

заходів з проведення Всеукраїнського тижня права та у заходах 

загальнонаціонального правопросвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!» . 

За січень-вересень 2018 року працівниками служби у справах дітей 

обласної державної адміністрації на особистих прийомах прийнято 

208  громадян, всі порушені питання розглянуто та надано відповідну 

консультативну допомогу. 

Шляхом моніторингу офіційного сайту Національного агентства з питань 

запобігання та виявлення корупції (далі НАЗК) і підпискою на електронну 

розсилку новин від цього агентства, організовано оперативне відстеження 

новин та рекомендацій щодо державної служби і втілення у практичну 

діяльність антикорупційного законодавства. Організовано оперативне 

повідомлення про новини спеціалістів служби у справах дітей. 

Так, згідно з інформацією НАЗК, на виконання Указу Президента 

України від 15 травня 2017 року №133/2017, спеціалісти служби у справах дітей 

були поінформовані про необхідність невідкладного змінення електронних 

поштових скриньок російських доменів в особистих облікових записах Єдиного 

державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування на електроні поштові скриньки, 

створені на українських серверах.  

В січні 2018 року, з метою завчасної підготовки до чергового етапу 

електронного декларування в Україні, державним службовцям служби у 

справах дітей було нагадано про необхідність перевірки особистих адрес 

електронних поштових скриньок та працездатність електронних цифрових 

підписів. 

У 2018 році працівниками служби у справах дітей обласної державної 

адміністрації своєчасно подані електронні декларації осіб, уповноважених на 

виконання функцій держави.   



Забезпечено контроль за своєчасною організацією та проведенням 

процедур публічних закупівель, оприлюдненням інформації про них, 

застосування законодавства у цій сфері. 

Протягом звітного періоду від спеціально уповноважених суб’єктів в 

сфері протидії корупції, викривачів, громадських організацій та окремих 

громадян не надходило повідомлень про корупційні правопорушення і 

зловживання у діяльності працівників служби у справах дітей. 

Питання протидії корупційним проявам потребує постійного контролю та 

проведення систематичних відповідних заходів.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Р І Ш Е Н Н Я 

колегії служби у справах дітей Харківської обласної державної 

адміністрації 

«26» вересня 2018 року 

 

Заслухавши та обговоривши питання порядку денного, колегія відмічає, 

що в ході діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування з реалізації державної політики, спрямованої на виконання 

заходів захисту прав та законних інтересів дітей, проводиться певна робота 

щодо покращення становища дітей.  

Враховуючи те, що організація роботи з охорони дитинства є одним із 

стратегічних, загальнонаціональних пріоритетів державної політики, колегія 

вирішила: 

 

1. Службі у справах дітей обласної державної адміністрації:  

1.1. Взяти на контроль питання результативності використання придбаних за 

рахунок субвенції з державного бюджету житлових об’єктів 

Термін: постійно 

 

1.2. Вивчити стан організації роботи з профілактики правопорушень серед 

неповнолітніх в службах у справах дітей Балаклійської, Нововодолазької, 

Дворічанської райдержадміністрацій, м. Люботин, м. Первомайський. 

Термін: ІV квартал 2018 року 

 

2. Службам у справах дітей Балаклійської, Барвінківської, Богодухівської, 

Великобурлуцької, Дворічанської, Зачепилівської, Куп’янської районних 

державних адміністрації, м. Люботин, м. Первомайський надати інформацію до 

служби у справах дітей обласної державної адміністрації про заходи щодо 

забезпечення житлових прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування та осіб з їх числа, які перебувають на квартирному обліку. 

Термін: До 15 листопада 2018 року 

 

3. Рекомендувати Харківському обласному центру соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді спільно зі службою у справах дітей обласної державної 

адміністрації запланувати заходи з тематики розвитку альтернативних форм 

виховання дітей. 

Термін: І півріччя 2019 року 

 

3. Начальникам служб у справах дітей райдержадміністрацій, міських рад, ОТГ: 

3.1. Вжити заходи щодо перевірки стану ведення обліку нерухомого майна 

дітей-сиріт та дітей, ПБП та квартирного обліку. 

Термін: ІV квартал 2018 року 

 

3.2. Забезпечити попереднє інформування служби у справах дітей обласної 

державної адміністрації про винесення на розгляд органу опіки та піклування 

питання виведення зі складу дитячих будинків сімейного типу, прийомних 



сімей дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх 

числа.  

Термін: постійно (за фактом) 

 

3.3. Проаналізувати стан організації роботи з профілактики злочинності серед 

неповнолітніх та вжити дієвих заходів по виявленню причин та умов, які 

сприяли вчиненню дітьми правопорушень. 

Термін: ІV квартал 2018 року 

 

3.4. Проводити моніторинг стану злочинності серед неповнолітніх, 

результативності роботи з попередження правопорушень, попередження 

бездоглядності та безпритульності серед дітей, налагодити взаємодію з 

правоохоронними органами з метою своєчасного отримання інформації для 

проведення профілактичної роботи. 

Термін: щомісяця 

 

3.5. Забезпечити доступність, відкритість, своєчасність та якість надання 

адміністративних послуг. 

Термін: постійно 

 

3.6. Вжити заходи щодо підвищення рівня організації роботи із зверненнями 

громадян та посилення персональну відповідальності за вирішення питань, що 

порушуються у заявах і скаргах громадян.  

Термін: ІV квартал 2018 року 

 

3.7. Систематично ознайомлювати працівників із законодавчими актами щодо 

запобігання та виявлення корупції та вживати дієвих заходів щодо забезпечення 

належного виконання вимог Закону України «Про запобігання корупції». 

Термін: постійно 

 

4. Заступнику начальника служби у справах дітей Харківської обласної 

державної адміністрації (Пономаренко Т.В.) підготувати відповідний проект 

наказу про затвердження рішення колегії служби у справах дітей Харківської 

обласної державної адміністрації. 

Термін: до 01.10.2018 

 

 

Голова колегії                                                                                  О. ШЕВЧЕНКО 

 

Секретар колегії                                                                               М. БАРКОВА 


