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Результати роботи в сфері соціального захисту дітей у 2016 році свідчать 
про те, що в Запорізькій області в цілому забезпечується виконання вимог 
законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, 
розпоряджень голови облдержадміністрації щодо забезпечення захисту прав і 
законних інтересів дітей, у першу чергу дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування. 
 На первинному обліку територіальних служб у справах дітей за станом  
на 01.01.2017 перебуває 3754 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування. Всього сімейними формами виховання охоплено 3303 дітей, або 
88% від загальної кількості дітей цієї категорії (в аналогічному періоді 2016 
року – 86,6%).  
 За оперативними даними у 2016 році усиновлено 108 дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, які мали юридичні підстави для 
усиновлення. У тому числі: 83 - громадянами України; 25 – іноземними 
громадянами. 
 Створено 18 прийомних сімей, в які влаштовано 49 дітей, та 4 дитячих 
будинки сімейного типу з 29 вихованцями. 
 Всього в області функціонує 210 прийомних сімей з 420 прийомними 
дітьми та 31 дитячий будинок сімейного типу, де виховується 199 дітей-сиріт 
та дітей, позбавлених батьківського піклування (з урахуванням прийомних 
сімей та дитячих будинків сімейного типу із числа внутрішньо переміщених 
осіб). 

З метою забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених, 
батьківського піклування, і осіб з їх числа затверджено обласну Програму 
забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, а також осіб з їх числа на 2016-2018 роки.  
 У 2016 році обласним бюджетом було передбачено субвенцію на 
придбання або реконструкцію житла дітям-сиротам, дітям, позбавленим 
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батьківського піклування, та особам з їх числа в сумі 966,1 тисяч гривень на 
умовах 50% співфінансування з бюджетів міст та районів області. За станом на 
01.01.2017 використано кошти обласного бюджету в сумі 757, 16 тисяч гривень 
та придбано 5 квартир і 4 будинки для 11 осіб з числа дітей-сиріт у 
Приморському, Приазовському; Якимівському, Запорізькому, 
Новомиколаївському, Токмацькому районах області, містах Мелітополі та 
Бердянську.  
 З метою раннього виявлення сімей з дітьми, які потребують невідкладної 
допомоги, та дітей, які потребують такої допомоги, попередження дитячої 
безпритульності і бездоглядності в області проводяться профілактичні рейди. 
 Всього протягом 2016 року проведено 1766 профілактичних рейдів, 
виявлено 1393 дитини, які перебували у стані бездоглядності. Вилучено 579 
дітей, у тому числі: з вулиці – 81 дитину; з сімей – 442; з розважальних 
закладів - 11; з комп’ютерних клубів – 39; знайдено підкинутими – 6 дітей.   
 За результатами проведення профілактичних рейдів влаштовано: до 
центрів соціально-психологічної реабілітації дітей області – 346 дітей; до 
закладів охорони здоров’я – 130 дітей; 15 дітей повернено до навчальних 
закладів; 88 дітей - в біологічну сім’ю, прийомним батькам, опікунам, 
піклувальникам.  
 Під час проведення рейдів обстежено 5423 сім’ї. Попереджено про 
наслідки не виконання батьківських обов’язків 3061 батька, ініційовано 
притягнення до відповідальності – 679 осіб.  
 На обліку служб у справах дітей перебуває 994 дитини, які опинилися у 
складних життєвих обставинах, що проживають у 560 сім’ях, в тому числі: 933 
дитини проживають в сім’ях, де батьки ухиляються від виконання батьківських 
обов’язків, 12 – систематично залишають сім’ю, навчально-виховні заклади, 
займаються бродяжництвом та жебракуванням, 49 дітей, відносно яких скоєно 
фізичне, психологічне, сексуальне або економічне насилля. 
  Відповідно до Закону України «Про органи і служби у справах дітей та 
спеціальні установи для дітей» працівниками територіальних служб у справах 
дітей проводяться перевірки: стану виховної роботи в закладах усіх типів; 
виконання сільськими та селищними радами делегованих повноважень по 
захисту прав дітей; місць масового збору молоді, розважальних закладів, 
торгових об’єктів щодо виявлення порушень продажу неповнолітнім 
тютюнових та алкогольних виробів тощо. 
 Всього у 2016 році територіальними службами у справах дітей проведено 
388 перевірок стану виховної роботи, 127 перевірок сільських та селищних рад. 
Співпраця з новоствореними об’єднаними територіальними громадами з 
питань попередження дитячої безпритульності і бездоглядності, соціального 
захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, протягом 
2016 року здійснювалася на підставі укладених з територіальними службами у 
справах дітей угод. 
 Перевірено: 414 місць масового збору молоді, розважальних закладів та 
виявлено 18 порушень перебування в них неповнолітніх; 112 комп’ютерних 
клубів, ігротек, з них вилучено 35 неповнолітніх; спільно з підрозділами 
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національної поліції 526 торгових об’єктів щодо виявлення порушень 
продажу неповнолітнім тютюнових і алкогольних виробів.  

Протягом року за участю служб у справах дітей проведено 213 виховних 
масових заходів. З метою профілактики негативних явищ у підлітковому 
середовищі спеціалістами служб у справах дітей проведено 1196 лекцій, бесід, 
засідань за круглими столами в закладах.  

За повідомленням підрозділів ювенальної превенції Головного 
управління Національної поліції України в Запорізькій області, виховних 
колоній, училищ та шкіл соціальної реабілітації проведена профілактична 
робота з 790 неповнолітніми, які перебувають у конфлікті з законом. 

Як представники інтересів неповнолітніх спеціалісти служб у справах 
дітей взяли участь у 3720 судових процесах.  

З питань захисту прав та законних інтересів дітей надано консультацій 
15815 відвідувачам.  

Забезпечено функціонування 7 обласних закладів соціального захисту 
дітей, у тому числі: 5 центрів соціально-психологічної реабілітації дітей на 215 
ліжко/місць, 1 соціального гуртожитку на 30 ліжко/місць, 1 соціального центру 
матері та дитини на 20 ліжко/місць.  

У 2016 році в центрах соціально-психологічної реабілітації дітей 
перебувало 790 дітей. Всі центри соціально-психологічної реабілітації дітей 
працювали із понад 100% навантаженням.  
 У комунальному закладі «Мелітопольський соціальний гуртожиток» 
Запорізької обласної ради мешкає 22 особи з числа дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, у 2016 році надано направлення для 
поселення у гуртожитку 14 особам. Всього протягом 2016 року в закладі 
проживало 36 осіб. 
 За станом на 01.02.2017 в комунальному закладі «Обласний соціальний 
центр матері та дитини» Запорізької обласної ради проживає 10 матерів з 11 
малолітніми дітьми. Всього протягом 2016 року в закладі проживало 15 матерів 
із 16 малолітніми дітьми від народження до досягнення ними 18 місяців. 
 Проте малоефективною з боку органів місцевої виконавчої влади та 
органів місцевого самоврядування є профілактична робота з сім’ями з дітьми, 
які опинилися у складних життєвих обставинах, неповнолітніми з девіантною 
поведінкою та тими, хто перебуває в конфлікті з законом. Проблемними 
залишаються питання про забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа.  
   
 Керуючись статтями 22, 23, 33 Закону України «Про місцеві державні 
адміністрації», з метою поліпшення роботи щодо захисту прав і законних 
інтересів дітей на території Запорізької області та з урахуванням розгляду на 
спільному засіданні колегії обласної державної адміністрації та Ради 
регіонального розвитку Запорізької області: 
  1. Головам райдержадміністрацій:  
 1) продовжити роботу з пропагування сімейних форм влаштування дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а саме: усиновлення, 
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опіки, піклування, прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, 
висвітлення у місцевих засобах масової інформації кращого досвіду 
благодійної діяльності з надання підтримки дітям-сиротам та дітям, 
позбавленим батьківського піклування; 
 2) забезпечити влаштування в сім’ї громадян не менше 90% дітей від 
загальної кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; 
 3) заслухати на засіданнях колегії, комісії з питань захисту прав дитини 
до 01.06.2017 питання: щодо розвитку сімейних форм влаштування дітей-сиріт 
та дітей, позбавлених батьківського піклування, попередження безпритульності 
і бездоглядності дітей, профілактики правопорушень та злочинності у 
дитячому та молодіжному середовищі; охоплення соціальною допомогою 
сімей, у яких батьки ухиляються від виконання батьківських обов’язків та 
порушуються  права дитини;  

4) забезпечити до 01.05.2017 укомплектування кадрами служб у справах 
дітей райдержадміністрацій відповідно до 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»;  
 5) вжити дієвих заходів щодо дотримання вимог частини другої статті 
170 Сімейного кодексу України та неухильного виконання положень постанови 
Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 866 «Питання діяльності органів 
опіки, піклування та усиновлення, пов’язаної із захистом прав дитини» ( зі 
змінами та доповненнями); 
 6) проінформувати Службу у справах дітей облдержадміністрації про 
виконання п.1 цього розпорядження до 01.01.2018. 
  
 2 Рекомендувати міським головам міст обласного значення організувати 
роботу щодо виконання пункту 1 цього розпорядження. 
  
 3. Службі у справах дітей облдержадміністрації: 
 1) опрацювати до 01.05.2017 разом із Департаментом охорони здоров’я 
облдержадміністрації питання про розширення мережі соціальних центрів 
матері та дитини; 
 2) подати до 10.01.2018 голові облдержадміністрації узагальнену 
інформацію про стан виконання цього розпорядження.  
 
 4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 
голови облдержадміністрації Гугніна Е.А. 
 
 
Голова обласної  
державної адміністрації                                                             К.І. Бриль          


