
 

 

УКРАЇНА 

ШЕПЕТІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

 

Про стан забезпечення пріоритетного 

права дитини на сімейне виховання, 

розвитку сімейних форм виховання 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування (усиновлення, 

опіка та піклування, прийомні сім’ї та 

дитячі будинки сімейного типу) 

 

 

На підставі статей 6, 22, 41 Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації», Закону України «Про забезпечення організаційно-правових 

умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування»,  Закону України «Про органи і служби у справах дітей та 

спеціальні установи для дітей», постанови Кабінету Міністрів України від 24 

вересня 2008 року №866 «Питання діяльності органів опіки і піклування, 

пов’язаної із захистом прав дитини», постанови Кабінету Міністрів України від 

08 жовтня 2008 року  № 905 «Про затвердження Порядку провадження 

діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав 

усиновлених дітей», постанови Кабінету Міністрів України від 01 червня 2020 

року № 585 «Про забезпечення соціального захисту дітей, які перебувають у 

складних життєвих обставинах» вирішено: 

 

1. Інформацію начальника служби у справах дітей районної державної 

адміністрації взяти до відома (додається). 

2. Службі у справах дітей районної державної адміністрації забезпечити: 

2.1. Постійне проведення інформаційної кампанії, спрямованої на 

підтримку та пропаганду  усиновлення, активізації сімейних форм виховання 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; 

2.2. Своєчасну постановку на  місцевий облік дітей, які можуть бути 

усиновлені; 

2.3. Сприяти усиновленню дітей як пріоритетної форми влаштування дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; 
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2.4. Нагляд  за умовами проживання і виховання усиновлених дітей; 

2.5. Продовжити роботу з розширення мережі прийомних сімей в районі 

2.6. Ведення єдиної інформаційно-аналітичної системи «Діти»; 

2.7.Координацію діяльності органів місцевого самоврядування за 

виконанням законодавства України з питань захисту прав дітей, надання їм 

організаційно-методичної допомоги. 

 

3. Рекомендувати сільським, селищним головам  забезпечити: 

3.1. Своєчасне вилучення дітей з умов, що загрожують їх життю та 

здоров’ю та їх тимчасове влаштування; 

3.2. Вчасне надання статусу дитини-сироти, дитини, позбавленої 

батьківського піклування; 

3.3. Вчасну постановку на квартирний облік дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування; 

3.4. Проведення організаційно-правових заходів щодо пошуку кандидатів у 

патронатні вихователі та створення сімей патронатних вихователів.  

 

4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.  

 

 

 

 

 

 

Перший заступник  

голови адміністрації       Олександр МЕЛЬНИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО  

Розпорядження голови районної 

державної адміністрації  
30.11.2021 № 292/2021-р 

 

 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про стан забезпечення пріоритетного права дитини на сімейне виховання, 

розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування (усиновлення, опіка та піклування, прийомні сім’ї та 

дитячі будинки сімейного типу) 

 

На виконання документів центральних органів влади у районі створено 

умови для реалізації права кожної дитини-сироти та дитини, позбавленої 

батьківського піклування, на сімейне виховання: усиновлення, передача дітей 

під опіку, піклування громадян, влаштування до дитячих будинків сімейного 

типу та прийомних сімей. Забезпечуються вимоги чинного законодавства щодо 

житлових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 

Станом на 30 листопада 2021 року на обліку служб у справах дітей 

перебуває 309 дітей які мають соціально-правовий статус, з них: 103 дітей-сиріт  

та 206 дітей, позбавлених батьківського піклування. Сімейними формами 

виховання охоплено 272 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, що становить 88 % від загальної кількості вищезазначеної категорії 

дітей. В закладах різних типів, форм власності та підпорядкування перебуває 37 

дітей. У дитячих будинках, спеціальних закладах загальної середньої освіти із 

пансіонами (інтернатами) в їх структурі перебуває 12 дітей; у спеціалізованому 

будинку дитини –8 дітей; у центрах соціально-психологічної реабілітації дітей 

– 4 дітей; в училищах, ліцеях, коледжах – 13 дітей 

Забезпечено виконання вимог законодавства щодо своєчасного виявлення 

дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та надання їм статусу. 

З початку 2021 року у районі  надано статус для 36 дітей, з яких: 23 – 

влаштовано під опіку (піклування), 2 – тимчасово влаштовано в сім’ї родичів, 4 

– у ПТУ, 2 – центр соціально-психологічної реабілітації дітей; 2 – у заклади 

загальної середньої освіти із пансіонами (інтернатами) в їх структурі, 3 – у 

спеціалізований будинок дитини.  

Порушення надання статусу не допущено. 

Вживаються заходи щодо усиновлення дітей. Станом на 30 листопада 2021 

року усиновлено 5 дітей громадянами України, ще 2 справи про усиновлення 4 

дітей перебуває у провадженні суду. На обліку дітей, які можуть бути 

усиновлені  перебуває 84 дитини, з них 55 дітей влаштовані до сімейних форм 

виховання, 29 перебувають в державних закладах. 

100% забезпечено влаштування статусних дітей до сімейних форм у 

Берездівській, Судилківській,  Ямпільській  територіальних громадах, (далі –  



 

ТГ).  Улашанівська та Ленковецька ТГ 95,2%, Грицівська ТГ  93,3%; Крупецька 

ТГ 91,6%; Михайлюцька ТГ 90%; Білогірська ТГ 88,8%; Ганнопільска ТГ  

86,6%; Понінківська ТГ  86%; Полонська ТГ 81, 1% . На недостатньому рівні 

проводиться ця робота у Плужненській ТГ 75% та Сахновецькій ТГ 57,1%.   

Під опікою (піклуванням) виховується 215 дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування. З початку року влаштовано під опіку, 

піклування 23 статусних дітей.  

У прийомних сім'ях та дитячих будинках сімейного типу виховується 55 

дітей, які перебувають на обліку. 

На території району функціонує  12 прийомних сімей у яких виховується 

19 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та 1 дитячий 

будинок сімейного типу, в якому виховуються 10 дітей-вихованців.  Всього 

проживає в прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу району 29 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа.  

У раніше створену прийомну сім’ю упродовж 2021 року влаштовано 2 дітей.  

На обліку служб у справах дітей територіальних громад перебуває 181 

дитина, яка опинилися в складних життєвих обставинах. 

В області забезпечується реалізація державної політики з питань 

соціального захисту дітей та здійснюються заходи щодо запобігання дитячій 

бездоглядності та безпритульності. 

З цією метою службами у справах дітей спільно з підрозділами ювенальної 

превенції забезпечено систематичне проведення цільових профілактичних 

рейдів. У 2021 році проведено 182 таких рейди, у ході яких виявлено 69 дітей, з 

них 2 дитини вилучено з умов, де їм загрожувала небезпека,  2 – влаштовано у 

центри соціально-психологічної реабілітації дітей. Проведено 260 обстежень 

умов проживання дітей у сім’ях, які опинилися в складних життєвих 

обставинах. 

За порушення прав дітей ініційовано притягнення до адміністративної 

відповідальності 17 батьків. До суду про позбавлення батьківських прав подано  

7 позовів відносно 10 дітей, про відібрання дітей без позбавлення батьків 

батьківських прав 3 позови відносно 10 дітей. 

Службами у справах дітей територіальних громад ведеться робота щодо 

запровадження патронатного виховання над дітьми, які через складні життєві 

обставини не можуть проживати разом з батьками/законними представниками. 

Метою запровадження  патронату є забезпечення захисту прав дітей, надання 

дітям та їх сім’ям послуг, спрямованих на повернення дитини в родину 

відповідно до найкращих інтересів дитини.  

  Пошук кандидатів у патронатні вихователі проводиться шляхом 

інформаційних кампаній, співбесід і консультацій з особами, які виявили 

бажання виконувати обов’язки патронатного вихователя.  

Одним із пріоритетних завдань є забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа.  

Станом на 30 листопада  на правах власності  житло мають - 32 дитини, на 

правах користування – 266, не мають житла – 9 дітей. 



 

У разі, якщо діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, не 

мають житла, яке належить їм на праві власності або на праві користування, або 

якщо повернення їх у жиле приміщення, яке зберігалося за ним, неможливе, 

вони стають на квартирний та соціальний квартирний обліки з метою 

забезпечення житлом. 

Таким чином на обліку громадян, що потребують поліпшення житлових 

умов перебувають 268 дітей та осіб, з них віком: 

- 16-18 – 30 дітей; 

- 18-23 – 157 осіб; 

- 23-35 – 81 особа. 

З 2017 року з  державного бюджету місцевим бюджетам виділяється 

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

приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до 

сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-

сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа. 

У поточному році, на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 

26.05.2021 року № 615 «Деякі питання забезпечення дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа житлом та підтримки 

малих групових будинків», регіональною комісією з питань розподілу у 2021 

році коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам для 

Шепетівського району затверджено кошти у сумі 5203084 тис грн.(грошова 

компенсація) на придбання житла дітям-сиротам, дітям, позбавленим 

батьківського піклування, особам з їх числа. 

Субвенцію розподілили між 13 особами, у відповідності до вікових 

категорій, в порядку черговості взяття їх на соціально-квартирний облік та 

квартирний облік, відповідно до пункту 7 Порядку, а саме: 

- від 16 до 23 років – 10 осіб; 

- від 23 до 35 років – 3 особи. 

 

 

 

 

Начальник служби у справах дітей                                            Юлія БОГУШ 

 

 

 


