
УКРАЇНА

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
ГОЛОВИ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

КЕРІВНИКА ОБЛАСНОЇ ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

від 2 1 .0 f i .p m f i  № 491

Про Координаційну раду у
справах дітей при облдержадміністрації

Відповідно до законів України «Про органи і служби у справах дітей та 
спеціальні установи для дітей», «Про місцеві державні адміністрації», з метою 
координації діяльності органів державної влади, органів місцевого 
самоврядування, підприємств, установ, організацій у сфері соціально-правового 
захисту та профілактики правопорушень серед дітей:

1.Створити Координаційну раду у справах дітей при 
облдержадміністрації та затвердити її персональний склад (додається).

2. Затвердити Положення про Координаційну раду у справах дітей при 
облдержадміністрації (додається).

3. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження голови 
облдержадміністрації:

1) від 28 листопада 2006 року № 572 «Про Координаційну раду у справах 
дітей облдержадміністрації»;

2) від 18 травня 2010 року № 254 «Про внесення змін до розпорядження 
голови облдержадміністрації від 28.11.2006 № 572»;

3) від 19 жовтня 2012 року № 766 «Про внесення змін до розпорядження 
голови облдержадміністрації від 28 листопада 2006 року № 572».

м. Краматорськ

Голова облдержадмінії 
керівник обласної війс 
цивільної адміністраці П.І. Жебрівський



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження голови 
облдержадміністрації, керівника 
обласної військово-цивільної 
адміністрації
2 1 .0 6 .2 0 1 6  №  491

Склад
Координаційної ради у справах дітей при облдержадміністрації

стокоз
Ігор Сергійович

ТИМОФЕЄВА 
Наталія Миколаївна

ЛУК’ЯНЧУК 
Олена Олексіївна

АДАМОВА 
Наталія Миколаївна

заступник голови облдержадміністрації, 
голова Координаційної ради

начальник служби у справах дітей
облдержадміністрації,
заступник голови Координаційної ради

начальник відділу профілактичної роботи та 
соціального захисту служби у справах дітей 
облдержадміністрації, 
секретар Координаційної ради

Члени Координаційної ради:

заступник директора Донецького обласного центру 
зайнятості

БАЛАБОЛКА 
Юрій Михайлович

БОЙЧУК
Олена Миколаївна

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

начальник відділу управління 
діяльності Г оловного управління 
поліції в Донецькій області

превентивної
Національної

ІЗМАЛКОВА
Валентина
Олександрівна

КОВАЛЕНКО 
Олена Миколаївна

начальник відділу інклюзивної освіти та
координації роботи закладів обласного 
підпорядкування департаменту освіти і науки 
облдержадміністрації

начальник відділу організації надання соціальних 
послуг стаціонарними закладами та аудиту 
виконання соціальних програм Департаменту 
соціального захисту населення 
облдержадміністрації
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КОСТЕНКО 
Наталія Іванівна

КРИШТОПІНА 
Ірина Олександрівна

МУЗАЛЕВСЬКА 
Лілія Анатоліївна

СОБОЛЕВСЬКА 
Людмила Володимирівна

ТОЧИЛОВА 
Наталія Миколаївна

начальник відділу у справах сім і, молоді та 
тендерної рівності управління у справах сім’ї та 
молоді облдержадміністрації

головний спеціаліст відділу лікувально- 
профілактичної допомоги дітям та матерям 
департаменту охорони здоров’я
облдержадміністрації

головний спеціаліст-юрисконсульт служби у 
справах дітей облдержадміністрації

заступник начальника служби у справах дітей 
облдержадміністрації

заступник начальника управління -  начальник 
відділу реалізації профільних програм управління з 
питань фізичної культури та спорту 
облдержадміністрації

Заступник голови - керівник 
апарату облдержадміністрації С.Л. Попов



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження голови 
облдержадміністрації, керівника 
обласної військово-цивільної 
адміністрації

№ ____________

П О Л О Ж ЕН Н Я  
про Координаційну раду у справах дітей  

при облдерж адміністрації

1. Координаційна рада у справах дітей при облдержадміністрації (далі - 
Рада) є консультативно-дорадчим органом при облдержадміністрації і створена 
для координації діяльності органів державної влади, органів місцевого 
самоврядування, підприємств, установ, організацій та громадських об’єднань у 
сфері соціально-правового захисту, профілактики правопорушень серед дітей, 
запобігання дитячій бездоглядності.

2. Рада здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, 
законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, 
розпоряджень голови облдержадміністрації, цього положення та інших 
нормативних актів.

3. Основні завдання Ради:
1) надання рекомендацій щодо координації дій місцевих органів 

виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та 
організацій незалежно від форм власності, громадських об’єднань у вирішенні 
питань соціального і правового захисту дітей та організації роботи щодо 
запобігання дитячій бездоглядності та вчиненню ними правопорушень;

2) врахування громадської думки під час реалізації державної політики з 
питань соціального та правового захисту дітей, профілактики правопорушень в 
їх середовищі, запобігання бездоглядності дітей;

3) інформування населення через засоби масової інформації про 
проблеми дітей та шляхи їх вирішення;

4) вивчення і прогнозування в області соціальних та морально-етичних 
процесів у дитячому та підлітковому середовищі;

5) внесення пропозицій до проектів програм соціально-економічного 
розвитку області в частині соціального захисту, забезпечення прав, свобод і 
законних інтересів дітей та попередження вчинення ними правопорушень і 
запобігання бездоглядності;

6) внесення пропозицій щодо бюджетних асигнувань для реалізації 
цільових програм соціально-правового захисту дітей, профілактики 
правопорушень та запобігання бездоглядності;

7) визначення і обґрунтування пріоритетних напрямів діяльності, 
спрямованої на вирішення проблем дитинства, питань соціально-правової,
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психолого-педагогічної, профілактичної роботи щодо попередження 
правопорушень серед дітей;

8) вивчення та узагальнення об’єктивних даних щодо стану роботи з 
дітьми в містах та районах області, внесення пропозицій у встановленому 
порядку щодо формування державної політики стосовно дітей, розробки та 
впровадження механізму її реалізації;

9) сприяння діяльності підприємств, установ, організацій всіх форм 
власності, окремих фізичних осіб щодо надання матеріальної підтримки та 
соціальної допомоги дітям;

10) координація зв’язків з благодійними та громадськими об’єднаннями; 
сприяння розвитку міжнародних зв’язків.

4. Рада має право:
1) створювати у разі потреби тимчасові експертні колективи, робочі 

групи, залучати до них представників місцевих органів виконавчої влади, 
органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, громадських 
об’єднань;

2) запрошувати на свої засідання представників структурних підрозділів 
облдержадміністрації, райдержадміністрацій, виконавчих органів міських рад, 
інших відомств, громадських об’єднань (за погодженням з керівництвом), 
робота яких спрямована на реалізацію державної політики щодо дітей;

3) одержувати в установленому порядку необхідні для її діяльності 
інформацію і матеріали;

4) вносити пропозиції щодо порушення питання про притягнення до 
відповідальності посадових осіб у разі невиконання ними законодавства щодо 
дітей;

5) ініціювати перед відповідними органами клопотання про застосування 
передбачених законодавством санкцій до суб’єктів господарювання, які 
здійснюють продаж алкогольних напоїв, порнографічної продукції; із 
залученням засобів масової інформації пропагують насильство, жорстокість, 
сексуальну розпусту, сприяють втягненню дітей до вживання алкогольних 
напоїв, наркотичних речовин тощо.

5. Рада створюється при облдержадміністрації розпорядженням голови 
облдержадміністрації. Очолює Раду заступник голови облдержадміністрації. 
Голова Ради має заступника, який виконує обов’язки голови Ради у разі його 
відсутності.

6. Персональний склад Ради затверджується розпорядженням голови 
облдержадміністрації. До складу Ради можуть входити представники місцевих 
органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, керівники 
підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, 
представники громадських об’єднань (за згодою).

7. Основною формою роботи Ради є засідання, які проводяться за 
потреби, але не рідше одного разу на два місяці. Засідання Ради вважається 
правомочним, якщо на ньому присутні не менше як дві третини її 
персонального складу.
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8. Рішення Ради приймається простою більшістю голосів її членів, 
оформляються у вигляді протоколів, рекомендацій (підписаних головою та 
секретарем Ради) і подаються на розгляд керівництву облдержадміністрації. 
При необхідності рішення Ради направляються керівникам місцевих органів 
виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та 
організацій незалежно від форм власності, представникам громадських 
об’єднань. Рішення Ради мають рекомендаційний характер.

9. Голова, його заступник, секретар та члени Ради працюють в Раді на 
громадських засадах.

10. Організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Ради 
здійснюється службою у справах дітей облдержадміністрації.

Заступник голови - керівник 
апарату облдержадміністрації С.Л. Попов

Положення про Координаційну раду у справах дітей при 
облдержадміністрації підготовлено службою у справах дітей 
облдержадміністрації.

Начальник служби у
справах дітей облдержадміністрації Н.М. Тимофеева


