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Про виконання рішення Колегії Управління 
освіти і науки облдержадміністрації з питання 
«Про дотримання вимог законодавства щодо 
прав та інтересів дітей, зокрема дітей-сиріт 
та дітей, позбавлених батьківського піклування, 
в інтернатних закладах обласного підпорядкування»

На виконання "рішення Колегії Управління освіти і науки
облдержадміністрації від 02 жовтня 2017 року, протокол №  5

НАКАЗУЮ :

1. Відзначити, що керівниками інтернатних закладів обласного
підпорядкування дотримую ться вимоги законодавства щодо прав та інтересів 
дітей, зокрема дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

2. Керівникам інтернатних закладів обласного підпорядкування:
2.1 Врахувати в роботі вимоги нового Закону України «Про освіту», 

зокрема, щодо існуючих шкіл-інтернатів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, шкіл-інтернатів для дітей, які потребують соціальної 
допомоги; керівника закладу освіти; прозорості та інформаційної відкритості 
закладу освіти тощо.

2.2 На виконання Конвенції про права дитини забезпечити дітям захист і 
піклування, які необхідні для їх благополуччя, беручи до уваги права й 
обов'язки їх батьків, опікунів чи інших осіб, які відповідають за них за законом, 
і з цією метою вживати всіх відповідних законодавчих і адміністративних 
заходів. •

2.3 Вживати заходів щодо виконання норм Закону України «Про 
забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування».

2.4 Під час зарахування дітей до загальноосвітніх шкіл-інтернатів 
враховувати вимоги постанови Кабінету М іністрів України від 09.08.2017 № 576



«Про внесення змін до Типового положення про комісію з питань 
захисту прав дитини і Положення про загальноосвітній навчальний заклад» та 
листа М іністерства соціальної політики України від 17.08.2017 № 16585/0/2- 
17/37 «Про право дітей на виховання та проживання у сім'ї».

2.5 3 метою захисту прав дітей та забезпечення повноцінного їх життя, 
виховання і розвитку дотримуватись Порядку розгляду звернень та 
повідомлень з приводу жорстокого поводження з дітьми або загрози його 
вчинення, затвердженого спільним наказом М іністерства соціальної політики 
України, М іністерства внутріш ніх справ України, М іністерства освіти і науки 
України, М іністерства охорони здоров’я України від 19.08.2014 
№ 564/863/945/577.

2.6 Впроваджувати механізм взаємодії працівників закладу щодо захисту 
прав дітей, постраждалих від насильства, використовуючи методичні 
рекомендації (лист М ОНУ від 28.10.2014 № 1/9-557).

2.7 Розмістити інформацію про роботу Національної дитячої гарячої лінії 
на офіційних веб-сайтах та/або в інформаційних куточках.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника 
Управління -  начальника відділу загальної середньої та корекційної освіти 
Соронович О.Ю.
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