
 

ІНФОРМАЦІЯ 

про хід виконання Програми «План дій щодо реалізації Конвенції ООН 

про права дитини у Чугуївському район на період                                

2017-2021 років», затвердженої рішенням  районної ради  

від 22.11.2016 року (із змінами)  

  

На виконання Конвенції ООН про права дитини, Законів України «Про 

охорону дитинства», «Про забезпечення організаційно-правових умов 

соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування», «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю», Указів Президента 

України  від 11.07.2005 № 1086/05 «Про першочергові заходи щодо захисту 

прав дітей», від 15.03.2002 № 258/2002 «Про невідкладні додаткові заходи 

щодо зміцнення моральності у суспільстві та утвердження здорового способу 

життя»,  рішенням XV сесії Чугуївської районної ради VII скликання було 

прийнято районну Програму «План дій щодо реалізації Конвенції ООН про 

права дитини у Чугуївському район на період 2017-2021 років». Прогнозними 

розрахунками витрат на реалізацію цієї Програми передбачено 220,0 тис. грн. 

Необхідність розгляду цього питання виникла у зв’язку з економічними 

негараздами у державі які знижують можливості у створенні необхідної 

матеріальної бази для забезпечення повної реалізації прав дитини, 

послабленням виховних функцій сім’ї, падінням моральності, засиллям                         

в засобах масової інформації культу насилля, порнографії, «легкого» способу 

життя.  

Ці явища характерні і для Чугуївщини. В районі відбувається тенденція 

збільшення сімей, де батьки зловживають наркотичними та алкогольними 

засобами. Найбільш руйнівну дію на психіку дітей спричиняє алкоголізм, 

вжиття наркотичних засобів батьками. Діти з таких сімей особливо страждають 

від відсутності турботи, від матеріальної незабезпеченості і, найчастіше, 

поповнюють ряди дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківських прав.  

Протягом 2020 року службою у справах дітей районної державної   

адміністрації спільно з іншими структурними підрозділами проведено                  

14 Днів правових знань, 19 лекцій, 17 бесід на правову тематику та пропаганду 

здорового способу життя. Під час проведення лекцій, Днів правових знань 

залучаються фахівці КНП «Чугуївська центральна районна лікарня                                   

ім. М.І. Кононенка» Чугуївської районної ради Харківської області, 

представники сектору ювенальної превенції сектору превенції патрульної 

поліції Чугуївського відділу поліції Головного управління Національної поліції 

в Харківській області, розповсюджуються методичні листівки, буклети.  

Служба у справах дітей районної державної адміністрації спільно                        

з Чугуївським районним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, 

представниками виконкомів сільських, селищних рад постійно обстежують 

умови проживання вихованців у прийомних сім’ях, дитячих будинках 

сімейного  типу,  в  сім’ях  опікунів,  піклувальників,   патронатних   сім’ях  та  

здійснюють постійний контроль за дотриманням пільг і гарантій, передбачених 

чинним законодавством для дітей цієї категорії.  
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За кожною дитиною влаштованою до прийомної  сім’ї,  дитячого будинку 

сімейного типу, родиною де виховуються діти-сироти та діти, позбавлені 

батьківського піклування, центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 

здійснюється індивідуальний  соціальний  супровід  з  метою надання комплексу 

правових, психологічних, соціально-педагогічних, соціально-медичних та 

інформаційних послуг, спрямованих на створення належних умов 

функціонування.  

Протягом 2020 року дітям, які перебувають на обліку служби у справах 

дітей районної державної адміністрації, в медичних закладах охорони здоров’я 

області  проведено медичне обстеження стану здоров’я. 

 Двічі на рік згідно чинного законодавства діти-сироти та діти, позбавлені 

батьківського піклування проходять медичне обстеження в КНП «Чугуївська 

центральна районна лікарня ім. М.І. Кононенка» Чугуївської районної ради 

Харківської області.  

З метою популяризації сімейних форм влаштування дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування в районних ЗМІ – інформаційній газеті 

«Вісник Чугуївщини»,  постійно друкуються матеріали про прийомні сім’ї, 

дитячі будинки сімейного типу, патронатні сім’ї та сімейні форми виховання 

дітей.  

Постійно здійснюється направлення на навчання потенційних прийомних 

батьків, батьків-вихователів, опікунів, піклувальників до тренінгового 

обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.  

Протягом 2020 року надано юридичний статус дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування 11 особам, з них влаштовано під опіку, 

піклування 9 дітей, в прийомні сім’ї та дитячі  будинки сімейного типу                                    

2 дитини.   

На виконання Конвенції ООН про права дитини, Законів України                       

«Про охорону дитинства», «Про забезпечення організаційно-правових умов 

соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування» на території району за звітний період цього року працівниками 

служби спільно з представниками управління соціального захисту населення 

районної державної адміністрації, відділу освіти районної державної 

адміністрації, Чугуївського районного центру соціальних служб для сім’ї дітей 

та молоді, представники сектору ювенальної превенції сектору превенції 

патрульної поліції Чугуївського відділу поліції Головного управління 

Національної поліції в Харківській області, проведено 16 виїздів з виявлення 

бездоглядних та безпритульних дітей, обстежено умови проживання дітей в 

родинах опікунів/піклувальників, прийомних сім’ях, дитячих будинках 

сімейного типу, патронатних сім’ях. Всього обстежено 115 родин, з них у 

складних життєвих обставинах – 35 сімей.  

Підготовлено матеріали та направлено до суду 17 позовних заяв про 

позбавлення батьківських прав 23 осіб, які ухиляються від виконання своїх 

обов’язків по вихованню та навчанню 19 дітей. Крім того до адміністративної  

відповідальності за ухилення від виконання батьківських обов’язків по 

утриманню, вихованню і навчанню дітей притягнуто 3 особи.  
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До Єдиної електронної інформаційно-аналітичної системи «Діти» 

службою у справах дітей районної державної адміністрації своєчасно 

вносяться дані про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 

Станом на 30.10.2020 року до ЄІАС «Діти» внесено дані на 105 дітей 

вищевказаної категорії та на 53 дітей, які перебувають у складних життєвих 

обставинах і проживають у 27 сім’ях. 

 У 2020 році проведено 17 засідань Комісій з питань захисту прав дитини 

районної державної адміністрації. На засіданнях комісії розглядаються усі 

питання, які стосуються соціального захисту дітей.        

Районною державною адміністрацією взято під контроль стан постановки 

на квартирний облік дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, що перебувають на обліку служби у справах дітей районної 

державної адміністрації, яким виповнилося 16 років. Право користування 

житлом до досягнення 18 річного віку мають 19 дітей-сиріт та 46 дітей, 

позбавлених батьківського піклування. Перебувають на квартирному        

обліку – 5 дітей, з них 3 дитини-сироти, 2 дитини, позбавленої батьківського 

піклування. Потребує постановки на квартирний облік з числа дітей, які не 

мають житла, 1 дитина, позбавлена батьківського піклування. За 2020 рік не 

виявлено випадків порушення житлових та майнових прав дітей. За рахунок 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проєктні,               

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  було придбано  у 2018 році 2 об’єкт для 

забезпечення житлом особи з числа дітей-сиріт на суму 442,7тис.грн 

(придбання нерухомого майна 2 однокімнатні квартири), у 2019 році за рахунок 

субвенції придбано 2 квартири, придбання ще 1 триває. У 2020 році за рахунок 

субвенції з державного бюджету планується придбання 1 житлового будинку 

для проживання батьків та вихованців дитячого будинку сімейного типу. 

У 2020 році комісією з питань захисту прав дитини районної державної  

адміністрації до Харківської обласної державної адміністрації надані 

пропозиції з питань формування потреби щодо спрямування субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на проєктні, будівельно-ремонтні 

роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм 

виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, надані пропозиції  і 

визначено дітей, яким буде придбано житло або призначено грошову 

компенсацію 

Під час проведення Днів правових знань, лекцій, диспутів, тренінгів та 

«Круглих столів» завжди розглядаються питання про права та свободи 

неповнолітніх, основні положення Конвенції ООН «Про права дитини». 

Станом на 30.10.2020 року на первинному обліку служби у справах дітей  

районної державної адміністрації перебувають 105 дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, що складає 1,5 % від загальної кількості  

дітей в районі (без Малинівської ОТГ). З них під опікою/піклуванням 

виховуються 85 дітей, в прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типа 
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50 дітей, 1 дитина влаштована до державного закладу (виключно за станом 

здоров’я). Із загальної кількості дітей 29 – це діти-сироти і 77 – діти, позбавлені 

батьківського піклування.  

Основними засадами державної політики, а значить і кожної посадової 

особи щодо соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, є створення умов для реалізації права кожної дитини на виховання 

в сім’ї, утримання дітей за принципом родинності. Там, де дитина посиротіла, 

там вона і повинна бути влаштована під опіку (піклування), усиновлена, 

влаштована до дитячого будинку сімейного типу чи прийомної сім’ї. 

Вилучення дитини з несприятливого оточення, у майбутньому  

позбавлення батьків батьківських прав, повинно розглядатись як надзвичайний 

захід у вирішенні долі дитини, а це – спільні зусилля вчителів, лікарів, 

дільничних  інспекторів  міліції,  органів  місцевого  самоврядування,  служби  

у справах дітей. 

На основі вищевказаного необхідно зазначити, що в 2020 році у районі 

проводилася цілеспрямована і систематична робота  щодо поліпшення становища 

дітей і захисту їх прав.   
 
 
 

Начальник служби у справах дітей 

районної державної адміністрації                                          Олена АЛЬХІМОВИЧ                                                         

 


