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На виконання листа від 26 жовтня 2015 року № 18-2087 Київською 
обласною державною адміністрацією розглянуто рішення Рахункової палати 
від 08 вересня 2015 року № 4-4 «Про результати аналізу формування та 
проведення видатків, спрямованих на утримання та навчання дітей-сиріт та 
дітей, які залишилися без> піклування батьків, у комунальних закладах освіти». 

Повідомляємо наступне. 
У Київській області функціонують 12 загальноосвітніх інтернатних 

закладів' обласної комунальної власності та 8 дитячих будинків районцої 
(міської) комунальної власності, в яких утримуються та навчаються в тому 
числі і діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування 
(загальноосвітні школи-інтернати для дітей-сиріт та дітей зазначеної категорії 
відсутні). 

Діяльність Київської обласної державної адміністрації спрямована на 
виконання Державної цільової соціальної програми реформування системи 
закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 
затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2007 ррку 
№ 1242, а також на приведення мережі зазначених закладів у відповідність до 
потреб" громади Київщини. 

Департамент освіти і науки Київської обласної державної адміністрації 
тримає на постійному контролі питання функціонування інтернатних закладів і 
проводить у цьому напрямі системну роботу. Зокрема, з метою удосконалення 
управлінської діяльності, методичної роботи, підвищення якості навчально-
виховного процесу та надання адресної допомоги закладам і установам освіти 
проведено День управління у Вишгородському районі (наказ департаменту 
освіти і науки від 28 січня 2015 року № 25), у ході якого надано методичну 
допомогу Вишгородському районному дитячому будинку «Любисток». За 
підсумками проведення Дня управління підготовлено узагальнену довідку про 
функціонування освітньої системи Вишгородського району та Вишгородського 
районного дитячого будинку «Любисток», яку надіслано в.о. голови 
Вишгородської райдержадміністрації Савченку В.В. (лист департаменту освіти 
і наукЯ"від 17 березня 2015 року № 12-01-13-686). ! 

Керівникам місцевих органів управління освітою і директорам закл&дів 
освіти обласної комунальної власності направлено лист департаменту від 04 
вересня 2015 року № 12-01-13-2338 «Про формування та проведення видатків, 

і №1716/05 від 30.11.2015



спрямованих на утримання та навчання дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування», в якому доручено посилити контроль за 
матершльним і фінансовим забезпеченням дітей-сиріт та дітей, які залишилася 
без піклування батьків, - вихованців комунальних закладів освіти. 

Питання дотримання чинного законодавства щодо забезпечення 
соціального захисту дітей зазначеної категорії буде розглянуто у грудні 2015 
року на засіданні колегії департаменту освіти і науки Київської обласної 
державної адміністрації 

1 3 метою усунення виявлених Рахунковою палатою України порушеяь, 
пов'язаних з недотриманням у 2014 році фінансових нормативів матеріального і 
фінансового забезпечення дітей-сиріт та дітей, які залишилися без піклуваї ня 
батьків, у дитячому будинку «Любисток» Вишгородського району Київською 
облдержадміністрацією підготовлено та направлено лист головам районних 
державних адміністрацій, міським головам щодо формування та затверджег ня 
видатків на 2016 рік на утримання і навчання у комунальних закладах осв 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в обсяг; 
визначених нормативно-правовими актами 

ти 
х, 

Перший заступник голови / / / Л. Р. Парцхаладзе 
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