
Порядок денний 

засідання колегії служби у справах дітей обласної державної адміністрації за участю заступника 

голови обласної державної адміністрації А. Бабічева 

«26» вересня 2018 року           Місце проведення: Будинок рад, мала зала, ІІ поверх 

                                                                       Початок: 10-00 

Вступне слово заступника голови Харківської обласної державної адміністрації А. Бабічева 

Планові питання : 

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. 

Доповідає:  
ШЕВЧЕНКО  

Ольга Вікторівна 

- начальник служби у справах дітей ОДА 

Беруть участь в обговоренні: 
ПОНОМАРЕНКО 

Тетяна Віталіївна 

- Заступник начальника служби у справах дітей обласної 

державної адміністрації (Про результати аудиту Рахункової 

плати з питань використання Субвенції та питань роботи 

Комісії по визначенню об’єктів) 

ТРОХИМЕНКО 

Алла Олександрівна 

- Директор ХОЦСПРД «Гармонія» (Про актуальні питання 

створення та функціонування МГБ) 

2. Про розвиток сімейних форм виховання та забезпечення права дитини на сімейне виховання. 

Доповідає:  

БАРКОВА 

Марина Олексіївна 

- Завідувач сектору з усиновлення, опіки, піклування, розвитку 

сімейних форм виховання служби у справах дітей ОДА (Про 

проблемні питання та забезпечення безпеки дітей в сімейних 

формах виховання. Показники питомої ваги дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування) 

Беруть участь в обговоренні: 
ЖИЗЛОВА 

Наталія Вікторівна 

- Директор ХОЦСПРД (Про дотримання термінів перебування 

дітей в ЦСПРД та взаємодії по вирішенню питань подальшої 

долі дітей, які влаштовані до ЦСПРД) 

ТИЩЕНКО 

Вікторія Федорівна 

- Президент БО «Благодійний фонд «Волонтери: Дорослі-

дітям» (Про участь громадських організацій з сім’ями, які 

опинились у складних життєвих обставинах) 

ДРЕВАЛЬ 

Олександр Васильович 

- Президент МБФ «Подих Україна» (Про участь  громадських 

організацій в розвитку сімейних форм виховання) 

3. Про стан злочинності серед неповнолітніх 

Доповідає: 

ХОМЕНКО 

Андрій Миколайович 

- Начальник відділу ювенальної превенції Управління 

превентивної діяльності ГУНП в Харківській області  

Беруть участь в обговоренні: 
ПОГОРЄЛОВА 

Світлана Віталіївна 

-  Начальник відділу соціального захисту дитини служби у 

справах дітей ОДА 

Інформаційно: 

4. Про зміни в законодавстві з питань захисту прав дітей  
МАЛЬКО 

Олександр Петрович 

- Директор департаменту служб у справах дітей Харківської 

міської ради  

Протокольний розгляд: 

5. Про роботу зі зверненнями громадян 

6. Про стан роботи щодо запобігання і протидії корупції 
СВІШЕВСЬКИЙ 

Роман Валерійович 

- Головний спеціаліст відділу соціального захисту дитини 

служби у справах дітей ОДА 

 


