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ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
ГОЛОВИ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

КЕРІВНИКА ОБЛАСНОЇ ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Від 1 3 . 0 4 .2 0 1 7  № 361
м. Краматорськ

Про стан виконання у 2016 році 
Загальнодержавної програми 
«Національний план дій щодо реалізації 
Конвенції ООН про права дитини»

З метою подальшої реалізації державної політики щодо захисту прав та 
законних інтересів дітей в області, враховуючи рішення колегії 
облдержадміністрації від 23 березня 2017 року «Про стан виконання 
у 2016 році Загальнодержавної програми «Національний план дій 
щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини», керуючись 
статтями 13, 22 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:

1. Рекомендувати виконавчим органам міських рад, рад об’єднаних 
територіальних громад, райдержадміністраціям, військово-цивільним 
адміністраціям:

1) при фінансуванні у 2017 році галузі охорони здоров’я визначити 
пріоритетними завдання та заходи, які спрямовані на покращення медичної 
допомоги дітям та матерям;

термін: протягом 2017 року;

2) розглянути питання щодо запровадження програми «місцевих 
стимулів» щодо заохочення медичних працівників до роботи в родопомічних 
та дитячих лікувальних закладах, в тому числі лікарів-педіатрів, на первинному 
і вторинному рівнях надання медичної допомоги населенню;

термін: протягом 2017 року;

3) розглянути можливість передбачення у місцевих бюджетах асигнувань 
на часткове відшкодування вартості путівок до дитячих закладів оздоровлення 
та відпочинку Донецької області для оздоровлення дітей, які проживають в 
сім’ях з дітьми;

термін: до 15.05.2017;
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4) в рамках деінституціалізації вивчити можливість реорганізації 
інтернатних закладів, центрів соціально-психологічної реабілітації дітей, 
розташованих на території міста, району, об’єднаної територіальної громади, 
створення на їх базі центрів соціальної підтримки дітей та сімей;

термін: до 01.07.2017;

5) привести штатну чисельність служб у справах дітей у відповідність до 
вимог статті 4 Закону України «Про органи і служби у справах дітей та 
спеціальні установи для дітей»;

термін: до 01.05.2017;

6) не допускати скорочення чисельності працівників центрів соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді, забезпечити введення посад фахівців із 
соціальної роботи пропорційно кількості сімей, які перебувають у складних 
життєвих обставинах, згідно з наказом Міністерства соціальної політики 
України від 29 червня 2016 року № 709 «Про затвердження типових структур і 
штатів центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді», зареєстрованим в 
Міністерстві юстиції України 11 липня 2016 року за № 939/29069;

термін: протягом 2017 року;

7) забезпечити проведення службами у справах дітей та центрами 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді звірок щодо кількості сімей, в 
яких існує ризик вилучення дітей з причин невиконання батьками своїх 
батьківських обов’язків, та забезпечити стовідсотковий супровід зазначених 
родин центрами соціальних служб для сім’ї, дітей, та молоді.

термін: щомісячно.

2. Виконавчим органам Краматорської, Лиманської, Маріупольської 
міських рад, Артемівській, Великоновосілківській, Олександрівській 
райдержадміністраціям, Мар’їнській та Ясинуватській райдержадміністраціям, 
районним військово-цивільним адміністраціям вжити додаткових заходів щодо 
влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до 
сімейних форм виховання на рівні, не нижчому за середньообласний.

термін: до 01.07.2017.

3. Виконавчим органам Вугледарської, Дружківської, Краматорської, 
Покровської, Слов’янської міських рад, Олександрівській райдержадміністрації, 
Мар’їнській та Ясинуватській райдержадміністраціям, районним військово- 
цивільним адміністраціям вжити заходів щодо розвитку альтернативних форм 
сімейного виховання (прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу) 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

термін: до 01.07.2017.

4. Виконавчим органам рад Іллінівської, Миколаївської, Соледарської, 
Черкаської та Шахівської об’єднаних територіальних громад з метою розвитку
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соціальних послуг у громаді, спрямованих на підтримку сімей, запобігання 
розриву сімейних зв’язків та соціальному сирітству, вжити заходів щодо 
створення на відповідній території служб у справах дітей та забезпечення їх 
діяльності у відповідності до положень Закону України «Про органи і служби у 
справах дітей та спеціальні установи для дітей».

термін: до 01.10.2017.

5. Виконавчим органам Краматорської міської ради вжити заходів щодо 
створення на базі акушерських та неонатологічного відділень комунальної 
медичної установи «Міська лікарня № 1» перинатального центру II рівня.

термін: III- IV квартал 2017року.

6. Службі у справах дітей облдержадміністрації (Тимофеева) розробити 
проект Регіональної програми забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа на 2018-2022 роки та 
винести на розгляд колегії облдержадміністрації.

термін: до 01.11.2017.

7. Департаменту освіти і науки облдержадміністрації (Оксенчук) 
опрацювати питання створення на базі комунального закладу «Краматорський 
дошкільний дитячий будинок № З «Гайок» багатопрофільного навчально- 
реабілітаційного центру для отримання освіти дітьми з особливими потребами 
та надання кваліфікованої допомоги з корекції розвитку та підготовки дітей з 
особливими освітніми потребами до подальшого інклюзивного навчання.

термін: до 01.09.2017.

8. Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації (Узун) вжити 
заходів щодо організації:

1) відділення II етапу виходжування недоношених новонароджених в 
комунальному закладі охорони здоров’я «Перинатальний центр м. Маріуполь»;

термін: II квартал 2017 року;

2) відділення інтенсивної терапії та реанімації для дітей з хірургічною 
патологією на базі комунальної медичної установи «Міська лікарня № 1» 
(м. Краматорськ) із залученням висококваліфікованих фахівців Донецького 
національного медичного університету ім. М. Горького.

термін: III квартал 2017року.

9. Донецькому обласному центру соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді (Балаболка) забезпечити організаційно-правове, методичне та 
інформаційне супроводження місцевих центрів соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді щодо надання якісних соціальних послуг сім’ям, в яких існує 
ризик вилучення дітей з причин ухилення батьків від виконання батьківських 
обов’язків.

термін: постійно.
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10. Службі у справах дітей, управлінню у справах сім’ї та молоді 
(Золкіна) облдержадміністрації, Донецькому обласному центру соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді вивчити досвід Львівської та Запорізької 
облдержадміністрацій щодо проведення Літніх шкіл для прийомних батьків і 
батьків-вихователів разом з прийомними дітьми і дітьми-вихованцями та 
доцільність запровадження його на території Донецької області.

термін: до 01.05.2017.

11. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти 
на службу у справах дітей облдержадміністрації, контроль -  на заступника 
голови облдержадміністрації Стокоза І.С.


