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на № від 20 

Про результати розгляду 
рішення Рахункової палати 

На лист Рахункової палати України від 29.09.2015 № 07-1902 щодо j 
результатів аудиту ефективності використання коштів субвенції з державного І 
бюджету місцевим бюджетам Житомирської та Кіровоградської областей на 
соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, І 
за принципом «гроші ходять за дитиною» повідомляємо, що рішення j 
Рахункової палати та матеріали аудиту розглянуто департаментом фінансів, 
департаментом праці та соціального захисту населення, службою у справах 
дітей, облдержадміністрації. 

Станом на 01.10.2015 року на первинному обліку служб у справах дітей 
перебуває 3255 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (на 
01.01.15-3386, на 01.01.14-3533, на 01.01.13-3584). І 

Впродовж 9 місяців 2015 року на первинний облік поставлено 287 дітей- | 
сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (2014 рік - 468, 2013 рік - j 
524). І 

Збільшується кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського | 
піклування, охоплених сімейними формами виховання. Так, у 2013 році рівень і 
охоплення сімейними формами виховання вищевказаної категорії дітей склав ' 
81,9 %, у 2014 році - 85,0 %, 9 місяців 2015 року - 86,45 %. 

Спостерігається тенденція до зменшення кількості дітей-сиріт та дітей, j 
позбавлених батьківського піклування, влаштованих до інтернатних закладів. 
Так, якщо на 01.01.2013 в державних закладах перебувало 16,1 % дітей • 
вказаних вище категорій, то станом на 01.10.2015 - 9,52 %. \ 

Станом на 01.10.15 в регіоні діють 35 дитячих будинків сімейного типу і 
(далі - ДБСТ) та 195 прийомних сімей (далі - ПС), в яких виховується 612 дітей, ' 
що становить 18,8 % від загальної кількості дітей. Станом на 01.01.2015 -- 32 j 
ДБСТ, 201 ПС, в яких 606 дітей (17,9 %), на 01.01.2014 - 31 ДБСТ, 200 ПС, в І 
яких 603 дитини (17,07 %), на 01.01.2013 - 30 ДБСТ, 186 ПС, в яких 550 дітей 
(15,35 %). І 

На території області функціонує 4 дитячих будинки сімейного типу, в | 
яких одна особа виховує дітей: ДБСТ Білоус (Брусі і Ь ^ й ^ р ^ н ^ ^ З - д щ й , 
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ДБСТ Ковчан - 8 дітей та ДБСТ Сідловської (Новоград-Волинський р-н) - 6 
дітей, ДБСТ Волківської (м. Коростень) - 7 дітей. 

Призначення і виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-
вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих 
будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за 
дитиною"відбувається відповідно до Порядку, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 №81. 

Рішенням сесії Житомирської обласної ради про обласний бюджет на 
2013, 2014, 2015 роки головним розпорядником коштів субвенції було 
визначено департамент фінансів ОДА. На районному (міському) рівні 
головними розпорядниками коштів є управління праці та соціального захисту 
населення (УПСЗН). 

За інформацією управління праці та соціального захисту населення 
Новоград-Волинської райдержадмшістрації причинами виплати допомоги після 
20 числа є те, що платіжні доручення приймаються органами ДКСУ після 
надходження коштів на реєстраційний рахунок розпорядника, і в разі їх 
надходження 18-19 числа, платіжні доручення формуються управлінням із 
запізненням. 

Так, звернуто увагу районних та міських органів соціального захисту 
населення як головних розпорядників коштів місцевих бюджетів 
райдержадміністрацій (міських рад) на те, що у перевіреному періоді 
перерахування державної соціальної допомоги та грошового забезпечення у 
загальній сумі 4513,5 тис. грн. здійснювалось із запізненням від 2 до 10 днів, 
внаслідок чого одержувачі даної допомоги не змогли своєчасно отримувати 
належні їм виплати. При цьому, головною причиною несвоєчасного 
перерахування коштів була відсутність на єдиному казначейському рахунку 
видатків для підкріплення проходження коштів за поданими головними 
розпорядниками платіжними дорученнями. 

На законодавчому рівні не визначено санітарно-гігієнічні та побутові 
норми, яким мають відповідати дитячі будинки сімейного типу і прийомні 
сім'ї. 

Разом з тим, службами у справах дітей області постійно здійснюється 
контроль за станом утримання, навчання та виховання дітей в дитячих 
будинках сімейного типу, прийомних сім'ях та щорічно складаються відповідні 
звіти, які розглядаються на засіданнях комісії з питань захисту прав дитини. 

Вихованцям прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу 
забезпечено належні умови проживання. 

Відповідно до чинного законодавства, норма жилої площі в розмірі 13,65 
кв.м., передбачена ст. 47 Житлового кодексу УРСР, встановлена лише для 
дитячих будинків сімейного типу, яким орган, що ухвалив рішення про їх 
створення, позачергово надає батькам-вихователям індивідуальний житловий 
будинок або багатокімнатну квартиру. Для дитячих будинків сімейного типу та 
прийомних сімей, які створені на власній житловій площі батьків-вихователів, 
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прийомних батьків, така норма не передбачена. Станом на 01.01.2015 року на 
базі службового приміщення функціонувало 14 дитячих будинків сімейного 
типу, в яких виховувалось 113 дітей, на даний час в них перебуває 106 дітей. 

/Дублювання окремих функціональних повноважень структурних 
підрозділів, які задіяні в процесі створення, матеріального забезпечення, 
контролю й супроводження ПС, ДБСТ відсутнє, оскільки контроль за умовами 
проживання вихованців здійснюють органи опіки та піклування і служби у 
справах дітей, соціальне супроводження здійснюється центрами соціальних 
служб для сім'ї, дітей та молоді. 

Збір Документів на потенційних батьків-вихователів, прийомних батьків 
здійснюють центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, які після 
проходження навчання передаються до служби у справах дітей. 

Статистичні звіти «Про кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування» (форма І-ОПС) формуються відповідно до даних 
Єдиної інформаційно-аналітичної системи «Діти». 

Питання дотримання законодавства щодо утримання та виховання дітей-
сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках 
сімейного типу та прийомних сім'ях, а також призначення та виплати їм 
державної соціальної допомоги, грошового забезпечення батькам-вихователям, 
прийомним батькам перебуває на постійному контролі в обласній державній 
адміністрації. 

Заступник голови адміністрації Я.М.Лагута 

Пастушенко Л.М. 
(0412) 47-10-97 




