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ПЛАН 

роботи служби у справах дітей 

Луганської обласної державної адміністрації на 2021 рік 

 

Пріоритетні напрями діяльності на 2021 рік: 

 реалізація державної політики з питань соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та 

безпритульності; 

 забезпечення соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; 

 формування громадської думки щодо поліпшення становища дітей, сприяння розвитку сімейних форм виховання 

дітей; 

 забезпечення дотримання принципів пріоритетності сімейних форм влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування; 

 сприяння усиновленню дітей старшого віку та родинних груп; 

 створення патронатних сімей та влаштування в них дітей; 

 розроблення заходів, спрямованих на поліпшення становища дітей, забезпечення їх прав, свобод і законних інтересів;  

 здійснення постійного контролю за дотриманням житлових та майнових прав дітей; 

 здійснення заходів щодо своєчасного виявлення сімей з дітьми, що перебувають у складних життєвих обставинах, 

надання їм всебічну допомогу та створювати умови для повернення дитини до біологічної родини;  

 здійснення службами у справах дітей області заходів щодо попередження жорстокого поводження, торгівлі дітьми; 

забезпечення соціального захисту та надання необхідної допомоги постраждалим дітям; 

 здійснення заходів щодо соціального захисту дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів; 

 забезпечення розвитку мережі служб у справах дітей в територіальних громадах та інші; 

 забезпечення ведення ЄІАС «Діти» згідно вимог законодавства; 

 забезпечення своєчасного та кваліфікованого розгляду заяв, пропозицій та скарг громадян. 



 Основні цілі діяльності 

Служби у справах дітей Луганської обласної державної адміністрації 
 

1 Ціль: реалізація державної політики в галузі соціального захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, збереження сімейного середовища для дитини. 
 
Заходи на реалізацію цілі: 

 
№ 
п/п 

Зміст 
заходу 

Термін  
виконання 

Відповідальний  
працівник  

Очікуваний 
результат 

1. Заходи з реалізації Національної стратегії 

реформування системи інституційного 

догляду та виховання дітей. 

Протягом 
2021 року 

МИХАЛЬСЬКА М. Створено умови для забезпечення прав 

дитини-сироти, дитини, позбавленої 

батьківського піклування, на проживання 

і виховання в сім’ї, або в умовах 

максимально наближених до сімейного 

середовища та створення системи якісних 

і ефективних форм альтернативного 

догляду. 

2. Організація та проведення засідань 

міжвідомчої робочої групи з 

реформування системи інституційного 

догляду та виховання дітей. 

Щокварталу 
протягом 
2021 року 

МИХАЛЬСЬКА М. Забезпечено міжгалузеву співпрацю 

разом з структурними підрозділами 

облдержадміністрації для прийняття 

відповідних рішень щодо реформування 

системи інституційного догляду та 

виховання дітей в області. 

3. Інформаційне наповнення офіційного 

інформаційного ресурсу (сторінки на 

офіційному сайті облдержадміністрації) 

тематикою реформування системи 

інституційного догляду та виховання 

дітей. 

Протягом 
2021 року 

МИХАЛЬСЬКА М. Забезпечено інформування щодо стану 

реформування системи інституційного 

догляду та виховання дітей в області. 

4. Контроль щодо питання соціального 

захисту дітей, які постраждали внаслідок 

воєнних дій та збройних конфліктів. 

Щокварталу 
 

ТЕРЬОШИН С. Вжито заходів соціального захисту таких 

дітей, інформування Мінсоцполітики. 



5. Аналіз стану утримання дітей, які 

виховуються в сім’ях усиновлювачів, 

опікунів, піклувальників, прийомних 

сім’ях, дитячих будинках сімейного типу 

та організація контролю. 

Грудень 
2021 року 

МИХАЛЬСЬКА М. 

ТУМАНОВА Т 

Здійснено контроль за вихованням та 
утриманням дітей в сім’ях усиновлювачів, 
опікунів, піклувальників, прийомних 
сім’ях, дитячих будинках сімейного типу 
шляхом підготовки узагальненого по 
області звіту та подання його до 
Міністерства соціальної політики 
України. 

6. Ведення регіонального обліку з 

усиновлення. 

Протягом 
2021 року 

МИХАЛЬСЬКА М. 

 

Забезпечено права дитини на усиновлення 
на регіональному рівні. 

7. Моніторинг та контроль стану 

призначення та виплати державної 

соціальної допомоги на дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського 

піклування, які влаштовані в сім’ї 

опікунів/піклувальників, прийомні сім’ї, 

дитячі будинки сімейного типу, 

грошового забезпечення батькам-

вихователям та прийомним батькам. 

Щомісяця ТУМАНОВА Т. Здійснено контроль за своєчасною 
виплатою соціальної допомоги на дітей у 
прийомних сім’ях, дитячих будинках 
сімейного типу.  

8. Моніторинг та контроль  здійснення 

виплати одноразової грошової допомоги 

дітям-сиротам та дітям, позбавленим 

батьківського піклування, яким у 2021 

році виповниться 18 років. 

Щоквартально ТУМАНОВА Т. Здійснено контроль за своєчасною 

виплатою одноразової допомоги дітям-

сиротам та дітям, позбавленим 

батьківського піклування, яким у 2021 

році виповниться  

18 років. 

9. Організація та проведення обласних 

заходів, присвячених Міжнародному Дню 

захисту дітей, Дню усиновлення, Дня 

Святого Миколая та новорічних свят. 

Травень 
Вересень 
Грудень  

 

МИХАЛЬСЬКА М. 

ТУМАНОВА Т. 

ПОНОМАРЕНКО В. 

ТОКАРЕВ Д. 

ТЕРЬОШИН С. 

Організовано та проведено обласні 

заходи, присвячені Міжнародному Дню 

захисту дітей, Дню усиновлення, Дню 

Святого Миколая та новорічним святам. 



10. Висвітлення кращого позитивного 

досвіду функціонування сімейних форм 

виховання у Луганській області 

(підготовка та розміщення інформації, 

статей на офіційному веб-сайті 

облдержадміністрації, сторінках у 

соціальних мережах). 

Протягом 
2021 року 

ТОКАРЕВ Д. Популяризовано сімейні форми 

виховання дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, 

висвітлено стан розвитку сімейних форм 

у Луганській області. 

 

2. Ціль: контроль та координація діяльності служб у справах дітей райдержадміністрацій, міськвиконкомів, 

територіальних громад, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та 

організацій незалежно всіх форм власності у вирішенні питань соціального захисту дітей та організації роботи із 

запобігання дитячій бездоглядності.  
 
Заходи на реалізацію цілі: 

№ 
п/п 

Зміст 
заходу 

Термін  
виконання 

Відповідальний 
працівник 

Очікуваний 
результат 

1. Проведення семінарів для начальників 

та спеціалістів служб у справах дітей 

міськвиконкомів, райдержадміністрацій, 

територіальних громад 

березень 

червень 
жовтень 

МИХАЛЬСЬКА М. 

ТУМАНОВА Т. 

ПОНОМАРЕНКО В. 

ТОКАРЕВ Д. 

ТЕРЬОШИН С. 

Забезпечено координацію зусиль по 

захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, в умовах 

децентралізації. 

 

2. Надання методичної допомоги службам 

у справах дітей райдержадміністрацій, 

міськвиконкомів, територіальних громад 

щодо соціального захисту дітей, які 

постраждали внаслідок воєнних дій та 

збройних конфліктів.  

Протягом  
2021 року 

 

ТЕРЬОШИН С. 

Надано роз’яснення та методичну 

допомогу з визначеного питання для 

якісної, своєчасної та ефективної роботи 

служб у справах дітей області 

3. Надання методичної допомоги службам 

у справах дітей райдержадміністрацій, 

міськвиконкомів, територіальних громад 

щодо захисту житлових та майнових 

прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування. 

Протягом  
2021 року 

ТОКАРЕВ Д. Надано роз’яснення та методичну 

допомогу з визначеного питання для 

якісної, своєчасної та ефективної роботи 

служб у справах дітей області 



4. Надання методичної допомоги  

територіальним громадам щодо 

створення служб у справах дітей та 

розробки положень. 

Протягом  
2021 року 

ПОНОМАРЕНКО В. Надано роз’яснення та методичну 

допомогу з визначеного питання для 

якісної, своєчасної та ефективної роботи 

служб у справах дітей області 

5. Надання методичної допомоги службам 

у справах дітей райдержадміністрацій, 

міськвиконкомів, територіальних громад 

щодо створення дитячих будинків 

сімейного типу на базі функціонуючих 

прийомних сімей та влаштування дітей 

на виховання. 

Протягом  
2021 року 

ТУМАНОВА Т. Надано роз’яснення та методичну 

допомогу з визначеного питання для 

якісної, своєчасної та ефективної роботи 

служб у справах дітей області 

6. Моніторинг вчасного внесення та 
аналіз інформації, внесеної до Єдиної 
інформаційно-аналітичної системи 
«Діти» щодо дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, 
усиновлених, влаштованих до 
прийомних сімей, дитячих будинків 
сімейного типу та забезпечення 
пріоритету сімейного виховання. 

Протягом  
2021 року 

МИХАЛЬСЬКА М. 

ТЕРЬОШИН С. 

 

Забезпечено постійний моніторинг та 

аналіз введення даних до Єдиної 

інформаційно-аналітичної системи 

«Діти» на виявлення дітей, які мають 

підстави до усиновлення чи 

влаштування до опікунських, прийомних 

сімей, дитячих будинків сімейного типу. 

7. Моніторинг та аналіз інформації 

внесеної до Єдиної інформаційно-

аналітичної системи «Діти» щодо дітей, 

які опинилися в складних життєвих 

обставинах (в тому числі тих, які 

постраждали внаслідок воєнних дій та 

збройних конфліктів). 

Протягом  
2021 року 

ТЕРЬОШИН С. Забезпечено взаємодію суб’єктів 

соціальної роботи щодо подолання 

сім’єю складних життєвих обставин, 

надання статусу «Дитини, яка 

постраждала внаслідок воєнних дій та 

збройних конфліктів». 

8. Здійснення контролю за умовами 
утримання і виховання дітей у закладах 
для  дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, спеціальних  
установах і закладах соціального 
захисту для дітей незалежно від форми 
власності. 

Протягом  
2021 року 

ПОНОМАРЕНКО В. Забезпечено суворе дотримання 

встановлених термінів перебування в 

закладі, контроль стану утримання та 

умов виховання дітей-вихованців 

центрів соціально-психологічної 

реабілітації, якість надання комплексної 

соціальної, психологічної, педагогічної, 

медичної, правової допомоги. 



 
 

3 Ціль: вирішення питання щодо усиновлення, встановлення опіки і піклування, створення передбачених 
законодавством умов для виховання та/або влаштування дітей, які внаслідок смерті батьків, позбавлення батьків 
батьківських прав, хвороби батьків чи з інших причин залишилися без батьківського піклування, щодо захисту 
особистих і майнових прав та інтересів дітей. 
 
Заходи на реалізацію цілі: 

9. Проведення рейдів щодо виявлення та 

вилучення з громадських місць дітей, 

які жебракують та залишають постійне 

місце проживання. 

квітень 

червень 

липень 

вересень 

листопад 

ТЕРЬОШИН С. Проведено рейди для забезпечення 

захисту прав дітей та сімей, які 

опинились у складних життєвих 

обставинах. 

10. Проведення на території області 

Всеукраїнського рейду «Урок». 

ІІІ квартал  
2021 року 

ТЕРЬОШИН С. Забезпечено залучення дітей шкільного 

віку до навчання, повернення дітей, які 

не навчаються, до навчальних закладів. 

№ 
п/п 

Зміст 
заходу 

Термін  
виконання 

Відповідальний 
працівник 

Очікуваний 
результат 

1. Робота з кандидатами в усиновлювачі, 
прийомними батьками та батьками-
вихователями щодо підбору дітей для 
влаштування на сімейні форми 
виховання. 

Протягом  
2021 року 

МИХАЛЬСЬКА М. 

ТУМАНОВА Т. 

 

Забезпечено розвиток сімейних форм 
виховання, надано роз’яснення щодо 
порядку влаштування дітей та 
встановлення контакту. 

2. Проведення роботи щодо відбору та 

направлення на навчання кандидатів в 

патронатні вихователі. 

Протягом  
2021 року 

ТЕРЬОШИН С. Проведено роботу щодо відбору та 

направлення на навчання кандидатів в 

патронатні вихователі. 

3. Робота з Всеукраїнським порталом 

«Сирітству ні!» щодо розміщення 

інформації про дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, 

які потребують влаштування до 

сімейних форм виховання. 

Протягом  
2021 року 

МИХАЛЬСЬКА М. 

 

Забезпечено наповнення порталу, 
висвітлення інформації про дітей, які 
мають правові підстави для 
усиновлення. 



 

 

 Питання для розгляду на засіданнях колегії  

Луганської обласної державної адміністрації 

 
Дата 

засідання 

(щомісяця) 

Перелік питань 
Відповідальний 

 
Дата надання 

матеріалів 

4. Співпраця з МБО МФ «СОС Дитяче 

Містечко» щодо підтримки сімей, які 

виховують дітей-сиріт та дітей. 

позбавлених батьківського піклування. 

Протягом  
2021 року 

МИХАЛЬСЬКА М. 

ТУМАНОВА Т 

Забезпечено якісну співпрацю, спільне 
проведення заходів з метою допомоги  
сім’ям, які виховують дітей-сиріт та 
дітям, позбавленим батьківського 
піклування 

5. Проведення роботи щодо повернення 

дітей, які залишилися на території іншої 

країни без законних представників. 

Протягом  
2021 року 

ПОНОМАРЕНКО В. Проведено роботу щодо повернення 

дітей, які залишилися на території іншої 

країни без законних представників. 

6. Моніторинг та контроль стану захисту 

майнових прав дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування. 

Щокварталу ТОКАРЕВ Д. Забезпечено збереження права дітей на 

власність, права користування житловим 

приміщенням. 

7. Моніторинг та контроль діяльності 

служб у справах дітей області щодо 

постановки дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування 

на квартирний облік. 

Щокварталу ТОКАРЕВ Д. Здійснено моніторинг та контроль 
діяльності служб у справах дітей області 
щодо постановки дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування 
на квартирний облік. 

8. Аналіз стану порушення житлових та 

майнових прав дітей та вжиття заходів 

щодо поновлення їх прав. 

Щокварталу ТОКАРЕВ Д. Здійснено контроль забезпечення, 
відновлення порушених житлових та 
майнових прав дітей 

9. Проведення роботи щодо оприлюднення 

інформації у формі відкритих даних на 

сторінці служби у справах дітей 

офіційного вебсайту 

облдержадміністрації та на Єдиному 

державному вебпорталі відкритих 

даних. 

Щокварталу ТОКАРЕВ Д. Проведено роботу щодо оприлюднення 

інформації у формі відкритих даних на 

сторінці служби у справах дітей 

офіційного вебсайту 

облдержадміністрації та на Єдиному 

державному вебпорталі відкритих даних 



ІV квартал 

2021 

Про забезпечення прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, в умовах деінституалізації 

РОДІНА Р. ІV квартал 

2021 року 

 


