
М І Н І С Т Е Р С Т В О 
СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ 

(Мінсоцполітики) 
вул. Еспланадна, 8/10, м. Київ, 01601, тел.: (044) 226-24-45, факс: (044) 289-00-98 E-mail: info@,mlsp.gov.ua. 

Код ЄДРПОУ 37567866, реєстраційний рахунок 35219001004117 в ДКСУ м. Києва, МФО 820172 

04, IMS' JkSttb/ofro-fslsy 

На №07-1901 від 29.09.2015 
Рахункова палата України 

Про надання інформації щодо усунення 
порушень та недоліків, виявлених 
Рахунковою палатою України 
за результатами аудиту 

Міністерство соціальної політики на виконання доручення Кабінету 
Міністрів України від 08.10.2015 № 40739/1/1-15 до листа Рахункової палати 
України стосовно вжиття заходів щодо усунення порушень та недоліків, 
виявлених за результатами аудиту ефективності використання коштів субвенції 
з державного бюджету Жсціви^^юджітам Житомирської та Кіровоградської 
областей на соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, за принципом „гроші ходять за дитиною" надає інформацію. 

Додаток: на 5 арк. 

Заступник Міністра 
з питань європейської інтеграції С. Устименко 

Коробченко 289-53-33 РАХУНКОВА ПАЛАТА 

«П* 11- 2015 о. 

№1654/05 від 17.11.2015



Додаток 
до листа Мінсоцполітики 

від 2015 р. 

Щодо прискорення затвердження стандартів соціального супроводу 
сімей, в яких виховуються прийомні діти та діти-вихованці відповідно до Плану 
заходів з реалізації Національної стратегії профілактики соціального сирітства 
на період до 2020 року. 

Міністерством розроблено державний стандарт послуги соціального 
супроводу стосовно дітей, які перебувають на вихованні в сім'ях опікунів, 
піклувальників, прийомних сім'ях, дитячих будинках сімейного типу. 
Відповідно до законодавства стандарт пройшов апробацію та доопрацьований з 
урахуванням зауважень. 

Станом на сьогодні не затверджена методика розрахунку вартості 
соціальної послуги. Після затвердження методики розрахунку вартості 
соціальної послуги проект наказу „Про затвердження Державного стандарту 
послуги соціального супроводу стосовно дітей, які перебувають на вихованні в 
сім'ях опікунів, піклувальників, прийомних сім'ях, дитячих будинках 
сімейного типу" буде затверджено Мінсоцполітики та подано на державну 
реєстрацію до Мін'юсту. 

Водночас слід відмітити, що проектом „Розрахунок вартості соціальної 
послуги як основи для формування фінансової частини стандартів соціальних 
послуг: розвиток методологічних підходів", що реалізується ЮШСЕФ за 
підтримки Мінсоцполітики, ДНІ}ГУ „Академія фінансового управління" 
опрацьовується вищезазначена методика. 

Проектом передбачено розроблення дієвого механізму фінансування 
соціальних послуг для дітей, який дозволить здійснити: обґрунтовану оцінку 
бюджетних потреб на фінансування соціального захисту населення, у тому 
числі дітей; підвищити ефективність витрачання бюджетних коштів на 
державному та місцевому рівнях; підвищити доступність та якість надання 
соціальних послуг для вразливих категорій дітей в контексті наближення до 
європейських стандартів якості соціального захисту; розширити потенціал 
участі у наданні соціальних послуг постачальників різних організаційно-
правових форм, зокрема громадських та приватних організацій; оптимізувати 
використання існуючих потужностей, матеріально-технічних, кадрових та 
бюджетних ресурсів установ соціального захисту населення в умовах 
децентралізації; стимулювати впровадження нових видів соціальних послуг; 
створити підґрунтя для формування ринку соціальних послуг в Україні. 

Питання контролю за відповідністю даних ЄІАС „Діти" і статистичної 
звітності щодо кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, а також дотримання вимог щодо порядку ведення ЄІАС „Діти" 
перебуває на постійному контролі Міністерства і є важливим ресурсом 
здійснення моніторингу захисту прав дитини. 
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Відповідно до Порядку взаємодії місцевих органів виконавчої влади з 
питань здійснення контролю за умовами утримання і виховання дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються в прийомних 
сім'ях та дитячих будинках сімейного типу, соціального супроводження 
прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу, затвердженого наказом 
Міністерства соціальної політики, Міністерства охорони здоров'я, Міністерства 
освіти і науки, молоді та спорту, Міністерства внутрішніх справ від 01.06.2012 
№ 329/409/652/502, служба у справах дітей щороку готує звіт про стан 
утримання та виховання дітей, які виховуються у прийомних сім'ях та дитячих 
будинках сімейного типу. 

Зазначений звіт готується відповідно до інформації, що надається 
спеціалістами служб у справах дітей, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей 
та молоді, навчальних закладів, установ охорони здоров'я, органів внутрішніх 
справ під час здійснення комплексного контролю за умовами утримання і 
виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які 
виховуються в прийомних сім'ях та дитячих будинках сімейного типу. 

Прийомні батьки, батьки-вихователі обов'язково ознайомлюються зі 
складеним звітом, який в обов'язковому порядку розглядається на засіданні 
комісії з питань захисту прав дитини. 

За інформацією Кіровоградської обласної державної адміністрації, 
результати аудиту Рахункової палати України були розглянуті на нараді за 
участю начальників служб у ^^иравах- дітей райдержадміністрацій, 
міськвиконкомів та під час наради-семінару у вересні 2015 року із 
заступниками начальників управлінь праці та соціального захисту населення, 
до повноважень яких належать питання призначення та виплати різних видів 
державної допомоги, у тому числі 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'', та начальниками відділів грошових виплат та компенсацій управлінь 
праці та соціального захисту населення райдержадміністрацій, виконкомів міських 
та районних у М.Кіровограді рад. За результатами зазначених заходів прийнято 
рішення посилити контроль за станом утримання та виховання дітей у 
прийомних сім'ях, дитячих будинках сімейного типу, а також співпрацю між 
органами, до компетенції яких відносяться питання, порушенні Рахунковою 
палатою України, та вжити заходів щодо усунення виявлених порушень і 
недоліків та недопущення їх у подальшій роботі. 

Питання соціального захисту дітей-сиріт і дітей, позбавлених 
батьківського піклування, в тому числі за принципом „гроші ходять за 
дитиною", знаходяться на постійному контролі Мінсоцполітики та 
Житомирської і Кіровоградської обласних державних адміністрацій. 
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на № від. 
Тернопільська обласна 
державна адміністрація 

Щодо моніторингу інформації, внесеної в 
ЄІАС «Діти» службами у справах дітей 
Тернопільської області 

Відповідно до статей 13, 14 Закону України „Про забезпечення організаційно-
правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування", Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду 
за дотриманням прав усиновлених дітей, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів Уіфаши від 08.16г2008 №г^(6^тагПорядку провв^ опіки та 
піклування діяльності, пов'язаної із захистом прав дитини, затвердженого 

аши від 24.09.2008 № 866, Мінсоцполітики 
ку щодо внесення інформації до Єдиної 
іти" (далі - ЄІАС „Діти") службами у справах 

постановою Кабінету Міністрів У 
25.08.2015 було проведено перев; 
інформаційно-аналітичної системи 
дітей регіонів. 

За результатами перевірки Мінсоцполітики направлено листи на адреси служб у 
справах дітей обласних та Київської міської державних адміністрацій від 02.09.2015 
№ 1966/0/205-15/57 про внесення інформації до ЄІАС .Діти 

В той же час, станом на 22.09.2015 не функціонує база в службах у справах 
саме: Тернопільська облдержадміністрація 

(з 29.04.2015), Гусятинська (з 03.0(7.2015), Збаразька (з 17.06.2015), Зборівська 
(з 29.04.2015), Лановецька (з 13.07.2015), Монастириська (з 19.05.2015), Підгаєцька 
(з 17.02.2015) та Шумська (з 16.06.2015) райдержадміністрації. 

Зважаючи на вищезазначене та враховуючи неналежний рівень організації 
роботи щодо функціонування ЄІАС „Діти" на території регіону, просимо забезпечити 
реалізацію комплексу заходів, пов'язаних з відновленням функціонування системи, 
та своєчасним внесенням інформації. 

Заступник Міністра з питань 
європейської інтеграції 
Чесноком, 278-52-82 

С. Устименко 




