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Департамент захисту прав та усиновлення Мгнгстерства соцгальноi полгтики
Украiни у зв ' язку гз непоодинокими зверненнями служб у справак дгтей обласних
державник адмгнгстрацгй , а також органгв опгки та пгклування, додатково до
Методичних рекомендацгй щодо виконання власних (самоврядних) повноважень
об ' еднаног територгальноТ громади у сфере соцгального захисту населения та сфере
захисту прав дгтей, затверджених наказом Мгнсоцполгтики вгд 19.01.2016 Н 2б,
звертае увагу на особливостг здгйснення закодгв щодо соцгального захисту дгтей
об ' сднаними територгальними громадами .
1. Юридичний статус об ' еднано територгальног громади
Вгдповгдно до статтг 4 Закону Укра1ни „Про добровiльне об ' еднання
територгальних громад" добровгльне об ' еднання територгальних громад не
призводить до змгни статусу населених пунктгв сгльськоi чи мгськоТ мгщевостг . При
цьому зггдно гз статтею 8 зазначеного нормативно-правового акта юридична особа виконавчий
комгтет
сгльськоi,
мiськоi
в
селищноi,
ради,
розмгщено
адмгнгстративному центрг об ' еднаноi територгальноi громади, е правонаступником
прав та обов 'язкгв всгх юридичник осгб - виконавчих комгтетгв вгдповгдних
сгльських, селищних, мгських рад територгальник громад, що об ' едналися .
Найменування виконавчого органу мiсцевого самоврядування об ' еднано
територгальног громади як юридичноi особи складаеться з вгдповгдного загального
найменування виконавчого органу мгсцевого самоврядування (виконавчий комгтет,
управлгння, вгддгл тощо) та повного найменування вгдповгдного представницького
органу мгсцевого самоврядування у родовому вгдмгнку.
'з вищезазначеного випливае, що гснуе всього чотири виды представницьких
органгв мгсцевого самоврядування базового ргвня як об ' еднано1 територгальноТ
громади, так i не об ' еднаног - мгська, районна у мгстг, сгльська та селищна ради .
®тже, корми роздглу 9 УСонституцгi Украгни, Закону УкраТни ,,Про мгсцеве
самоврядування в Украflнг", зокрема, у частинг власних та делегованих повноважень,
а також норми статтг 56 ]Цивгльного кодексу Украiни щодо визначення органу опгки
та пгклування, поширюються на сiльську, селищну, мгську, районну у мгстi ради, у
тому числе й об ' еднаних територгальних громад.
Тобто, мгськг, районнг у местах, сгльськг, селищнг ради об ' еднаних
територгальних громаде органами опгки та пгклування.

2. Рiзниця мгж повноваженнями мiських, районних у мiстах, сiльських,
селищних рад об ' еднаних територгальник громад щодо соцгального захисту дгтей
Статтею 19 Конституцгi Украiни визначено , що органы державноi впади та
органи мгсцевого самоврядування, гх посадовг особи зобов ' язанг дгяти на пгдставг, в
межах повноважень та у спосгб, що передбаченг Конституцгею та законами Украгни.
Статтею 56 Цивгльного кодексу Украiни визначено, що органами опiки та
пгклування е районнг , районнг в мгстах Киевг та Севастополг державнг адмгнгстрацгi,
виконавчг органи мiських, районних у мгстах, сiльських i селищних рад.
Вгдповгдно до статей 32, 34 Закону Украiни „Про мiсцеве самоврядування в
Украннг" до делегованих повноважень виконавчих органгв сiльських, селищних,
мiських рад належать повноваження щодо :
органгзацгУ роботы щодо запобггання бездоглядностг дiтей;
виргшення вiдповiдно до законодавства питань про повне державне
утримання дгтей-сирiт i дгтей, позбавлених батькiвського пгклування ;
забезпечення здгйснення передбачених законодавством заходгв щодо
захисту прав дгтей, що залишилися без пгклування батькгв, на виховання в сiм'г
громадян;
виргшення у встановленому законодавством порядку питань опгки i
пгклування .
Статтею 54 Закону Украiни ;,Про мгсцеве самоврядування в Украгнi"
визначено, що сгльська, селищна, мгська, районна у мгстг (у разг П створення) рада 3г
межах затвердженик нею структуры i штатгв ноже створювати вiддгли, управлiння та
гншг виконавчг органи для здгйснення повноважень, що належать до вгдання
виконавчих органгв сiльських, селищних, мiських рад.
Тобто, обмежень щодо створення, у тому числi служб у справах дгтей, у таких
органах не мае.
Обмеження повноважень сiльських селищних рад, у тому числг сiльських,
селищних рад об 'еднанюс територгальних громад з питань соцiального захисту
дгтей
Вгдповгдно до статтi 12 „Про забезпечення органгзацгйно-правових умов
соцгального захисту дгтей-сиргт та дгтей, позбавлених батькiвського пiклування "
безпосередне ведения справ та координацгя дгяльностг стосовно дiтей-сиргт та дгтей,
позбавлених батькiвського пiклування, покладаються на службы у справах дгтей .
При цьому вгдповгдно до статтг 1 Закону Украгни „Про органы i службы для
дгтей та спецгальнг установи для дгтей" здгйснення соцгального захисту дгтей
покладаеться в межах визначено компетенцiУ на вгдповгднг структурнг пгдроздгли
обласник, Кигвськог та Севастопольськог мiських, районних державных
адмгнгстрацгй, виконавчих органгв мiських i районних у мгстах рад.
Зггдно гз Порядком провадження органами опгки та пiклування дгяльностг,
пов'язаног гз захистом прав дитини, затвердженим постановою Кабгнету Мгнгстр iв
Украгни вгд 24 вересня 2008 року N2 866 (далi - Порядок), пгд службами у справах
дгтей розумгються вгдповгднг структурнг пiдроздiли районних, районных у мм . Киевг
та Севастополг держадмгнгстрацгй , виконавчих органгв мiських, районних у мгстах
рад
Отже, наразг сгльськг, селищнг ради, незалежно вiд того чи е вони об ' еднаними
територiальними громадами, чи мають вони у своей структург службу у справах дгтей
або посадову особу, до повноважень яког налержить соцгальний захист дгтей, мають

обмеженг повноваження як органу опеки та пгклування (своечасне виявлення дгтей у
кризовгй ситуацгi та залучення органiв вищого ргвня, профглактична робота гз сгм ' ею
дитини, й найближчим оточенням, забезпечення житлом, покращення житлових i
матергально-побутовик умов дгтей- сиргт, дгтей, позбавлених батькгвського
пгклування, та гн.).
Проте прийняття ргшень, зокрема про облгк дгтей, наданхя iм вгдповгдного
статусу, подальше влаштування тощо, покладаються на районну державну
адмгнгстрацгю , виконавчий орган мiськоi, районно у мгстг ради та / або службу у
справах дгтей як вгдповгдальний структурний пгдроздгл зазначених органгв .
Особливостг повноважень виконавчих органгв мгських, районних у мгстах рад
з питань соцгального захисту дгтей
Не всг виконавчi комгтети мгських, районних у мгстах рад мають у своему
складг службу у справах дгтей . Здебгльшого такий структурний пгдроздгл
створюеться у виконавчих органах мгст обласного значения .
Змгнами, внесеними у кгнцг 2015 року, до статтг 99 Бюджетного кодексу
Украгни передбачено горизонтальне виргвнювання податкоспроможностг бюджетгв
не тгльки мгст обласного значения, але й об ' еднаних територгальних громад.

У зв 'язку гз цим варто наголосити, що у разг, якщо у виконавчому opraxi
мгськог, районно у мгстг ради, у тому числг у виконавчому органг мiськоi, районно у
мгстг ради об ' еднаног територгально i громади, створено службу у справах дгтей та
комгсгю з питань захисту прав дитини зазначений комгтет мае право та зобов ' язаний
дгяти як орган опiки та пгклування та здгйснювати усг заходи щодо соцгального
захисту дгтей, передбаченг законодавством .
У гншому випадку виконавчий орган мгськог, районно у мгстг ради, як i
виконавчий орган сiльськиг, селищног ради мають обмеженг повноваження щодо
соцгального захисту дгтей.
3. Повноваження районних державних адмгнгстрацгй щодо соцгального захисту
дгтей та рекомендацгi щодо гх взаемодгг гз виконавчими органами сгльських,
селищних, мгських рад, у тому числг виконавчими органами сгльських, селищних ,
мгських рад об ' еднаних територгальних громад
Зггдно гз статтею 118 Конституцга Укра ~ни та Закону Украiни „Про мгсцевг
державнг адмгнгстрацгг" районнi державнг адмгнгстрацгi здгйснюють виконавчу владу
в областях i районах, мгстах Киевг та Севастополг .
Кргм цього, вгдповгдно до Цивгльного кодексу Украгни, законгв Украгни „Про
забезпечення органгзацгйно-правових умов соцгального захисту дгтей-сиргт та дгтей,
позбавлених батькгвського пгклування", „Про органи i службы для дгтей та спецгальнг
установи для дгтей" та Порядку районнг державнг адмгнгстрацгi е повноправними
органами опгки та пгклування .
Тобто, соме районнг державнг адмгнгстрацг та служби у справах дгтей, що
входять до гх складу, приймають ргшення щодо кожное дитини на територгi села,
селища, а також мгста, виконавчий орган якого у своей структург не мае окресленого
пгдроздглу (незалежно вгд того чи е виконавчг органи сгл, селищ та таких мгст
об ' еднанями територгальними громадами).
Водночас, враховуючи корми статтi 54 Закону Украгни „Про мгсцеве
самоврядування в УкраТнг", статтг 99 Бюджетного кодексу Украгни, а також
непоодинокг випадки утворення у складг виконавчих органгв сiльських, селищних,

об ' еднаник територгальних громад служб у справах дгтей, або введения посади
спецгалгста з питань захисту дгтей, рекомендуемо налагодити конструктивну
взаемодгю зазначених структур та посадових осгб гз службами у справах дгтей
районник державных адмгнгстрацгй .
Зокрема, служби у справах дгтей або спецгалгсти з питань захисту дгтей
виконавчик органгв сгльських, селищник об ' еднаних територгальних громад мають
право та можуть здгйснювати усг заходи, покладенг на окреслений структурний
пгдроздгл, передбаченг до прийняття безпосереднгх ргшень по вгдношенню до кожное
дитини, з подальшою передачею матергалгв вгдповгднгй службг у справах дгтей
районно державное адмгнгстрацг~ .
Це можуть бути :
- виявлення дгтей, залишених без батькiвського пiклування, дгтей, яке
перебувають у складних життевих обставинах;
- негайне вгдгбрання дитини у батькгв при безпосереднгй загрозг П життю або
здоров ' ю ;
- вивчення питания щодо можливостг повернення дитини у сгм ' ю ;
- спгльне, зокрема з уповноваженими пгдроздглами органгв Нацiональное
полгцгi, вжиття заходгв щодо встановлення мгсця проживания дитини, вгдомостей
про батькгв або осгб, якг ех замгнюють, гнших родичгв, мгсця ех проживания
(перебування);
- здгйснення обстежень умов проживания сгм 'i;
- пгдготовка проекту гндивгдуального плану соцгального захисту дитини, яка
перебувае у складних життевих обставинах, дитини-сироти та дитини, позбавленое
батькiвського пгклування;
- проведения гнформацгйнох кампанге з питань влаштування дгтей-сирiт та
дгтей, позбавлених батькiвського пгклування, до прийомних сгмей, дитячих будинкгв
сгмейного типу ;
перевгрка гнформацгi про сгм ° е кандидатiв в прийомнг батьки, батькивикователг, опгкуни, пгклувальники, усиновлювачг, достовгрностг вiдомостей
поданих документгв ;
- залучення до здгйснення контролю за умовами виховання, утримання i
розвитку дитини, над якаю остановлено опгку, пгклування, яка влаштована у
прийомну сгм ' ю, дитячий будинок семейного типу, до дитячого закладу ;
- надання документгв для подальшог влаштування дитини;
- забезпечення житлом, покращення житлових i матергально-побутових умов
дгтей- сиргт, дгтей, позбавлених батькiвського пгклування, та гн.
З метою чгткого розподглу обов ' язкгв та рацгонального використання
професгйник ресурсгв доцгльним е укладання угод про спгвпрацю мгж виконавчими
органами сгльських , селищних та мгських (у разг вгдсутностг в структуре останнього
служби у справах дгтей) об ' еднаних територгальних громад та вгдповгдними
районными державними адмiнгстрацгями .
-
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