ПРОТОКОЛ № 2
проведення засідання обласної комісії з вивчення обставин загибелі
дитини в с. Мильники Ніжинського району
5 квітня 2018 року

м. Чернігів

Засідання проводила заступник голови облдержадміністрації, голова
комісії Романова Н.А.
Учасники засідання:
- члени комісії;
- запрошені: представники Служби у справах дітей обласної державної
адміністрації, Департаменту сім’ї, молоді та спорту обласної державної
адміністрації, Обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді,
Чернігівського міського громадського об’єднання людей з інвалідністю
«Шанс», громадської організації Чернігівський громадський комітет захисту
прав людини, громадського формування «Національні дружини – Чернігів»,
осередку Національних дружин в Чернігівській області, громадського руху
«Правий сектор»
СЛУХАЛИ :
Олифіренко Ю.І. – заступника начальника Служби у справах дітей
обласної державної адміністрації – начальника відділу профілактичної
роботи та соціального захисту;
Лемеш Н.П. – директора Департаменту сім’ї, молоді та спорту обласної
державної адміністрації;
Кот А.А. – директора Обласного центру соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді;
Панкратову О.В. – начальника відділу ювенальної превенції Головного
управління Національної поліції в області;
Флюгерта О.С. – заступника начальника Управління превентивної
діяльності – начальника дільничних інспекторів поліції ГУНП в
Чернігівській області.
В ОБГОВОРЕННІ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ: Романова Н.А., Кулікова Н.О.,
Федорова С.В., Зеленько Л.Ф., Руденок Є.В., Лях Д.І.
ВИРІШИЛИ:
1. Вказати на незадовільний рівень взаємодії служб у справах дітей
Ніжинської районної державної адміністрації, виконавчого комітету
Ніжинської міської ради, сектору сім’ї, молоді та спорту Ніжинської
районної державної адміністрації, відділу у справах сім’ї та молоді
виконавчого комітету Ніжинської міської ради, Ніжинського районного та
Ніжинського міського центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді з

Ніжинським ВП ГУНП в Чернігівській області з питань запобігання
насильству в сім’ї та жорстокому поводженню щодо дітей.
2. Службі у справах дітей обласної державної адміністрації (далі Служба) провести службове розслідування стосовно посадових осіб Служби
відповідальних за здійснення контролю за діяльністю місцевих служб у
справах дітей.
Термін: 18.04.2018
3. Департаменту сім’ї, молоді та спорту обласної державної
адміністрації (далі - Департамент) провести службове розслідування
стосовно посадових осіб Департаменту в частині здійснення повноважень
щодо належного контролю за діяльністю місцевих структурних підрозділів з
питань сім’ї, молоді та спорту з попередження домашнього насильства та
координації діяльності в цьому напрямку.
Термін: 18.04.2018
4. Обласному центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (далі Центр) провести перевірку щодо ефективності надання працівниками Центру
методичної допомоги районним та міським центрам соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді з питань здійснення соціальної роботи з сім’ями, які
опинились у складних життєвих обставинах.
Термін: 18.04.2018
5. Департаментам: соціального захисту населення, сім’ї, молоді та
спорту обласної державної адміністрації та районним державним
адміністраціям провести необхідну роботу щодо передачі відповідно
Обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та районних
центрів із сфери управління Департаменту соціального захисту населення до
сфери управління Департаменту сім’ї, молоді та спорту обласної державної
адміністрації.
Термін: ІІ квартал 2018
6. Рекомендувати Ніжинській районній державній адміністрації:
6.1. Звільнити Жадька Олега Володимировича з посади начальника
служби у справах дітей Ніжинської районної державної адміністрації з
переведенням на посаду нижчого рівня у службі у справах дітей Ніжинської
районної державної адміністрації, за порушення пунктів 6, 11, 13 постанови
Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 № 866 «Питання діяльності
органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», ч.2 п.4
Типового положення про комісію з питань захисту прав дитини,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008

№ 866, п. 2 Порядку ведення обліку дітей, які опинились у складних
життєвих обставинах, затвердженого наказом Міністерства соціальної
політики від 20 січня 2014 № 27.
6.2. Оголосити догану завідувачу сектору сім’ї, молоді та спорту
Ніжинської районної державної адміністрації Штайнеккеру Андрію
Романовичу за неналежне виконання Законів України «Про попередження
насильства в сім’ї» (був чинний на час вчинення випадків насильства між
дорослими членами сім’ї родини Єсипенко), «Про запобігання та протидію
домашньому насильству», наказу Міністерства України у справах сім’ї,
молоді та спорту, Міністерства внутрішніх справ «Про затвердження
Інструкції щодо порядку взаємодії структурних підрозділів відповідальних за
реалізацію державної політики щодо попередження насильства в сім’ї, служб
у справах дітей, центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та
відповідних підрозділів внутрішніх справ з питань здійснення заходів з
попередження насильства в сім’ї», в частині координації дій служб у справах
дітей, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді та органів
внутрішніх справ з питань попередження насильства в сім'ї.
6.3. За неякісне здійснення контролю за виконанням покладених на
центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді завдань звільнити із
займаної посади директора Ніжинського центру соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді Подпоріну Олену Віталіївну.
6.4. За невиконання в повній мірі посадових обов’язків, допущення
недоліків під час надання соціальних послуг сім’ї Єсипенко та недотримання
вимог п.7 пп 2 Постанови Кабінету Міністрів України від 21листопада 2013
№ 895 «Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів соціального
супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах»
звільнити із займаної посади фахівця із соціальної роботи Мордач Наталію
Лазарівну.
Термін: до 18.04.2018
7. Вказати голові виконавчого комітету Колісниківської сільської ради
Рибці А.П. на неналежне виконання делегованих повноважень у сфері
охорони дитинства, зокрема положень п. 7 ст. 32, п. 2-1 ст.34 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», невиконання положень ч. 2 п. 6
постанови Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 № 866 «Питання
діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини».
Термін: негайно
8. Департаменту сім’ї, молоді та спорту обласної державної
адміністрації звернутись до Ніжинського відділення поліції Головного
управління Національної поліції в Чернігівській області з клопотанням про
проведення перевірки порушення вимог п.8 постанови Кабінету Міністрів
України від 26 квітня 2003 № 616 «Про затвердження Порядку розгляду заяв

та повідомлень про вчинення насильства в сім'ї або реальну його загрозу», п.
2.7. наказу Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту,
Міністерства внутрішніх справ «Про затвердження Інструкції щодо порядку
взаємодії структурних підрозділів відповідальних за реалізацію державної
політики щодо попередження насильства в сім’ї, служб у справах дітей,
центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та відповідних
підрозділів внутрішніх справ з питань здійснення заходів з попередження
насильства в сім’ї», в частині інформування про отримання заяви чи
повідомлення про насильство в сім’ї сектору сім’ї, молоді та спорту
Ніжинської районної державної адміністрації.
Термін: до 15.04.2018
9. Виконавчому комітету Ніжинської міської ради, сприяти організації
якісного здійснення соціально-правового захисту малолітній Єсипенко Діані,
2013 р.н., відповідно до її потреб, у тому числі влаштуванню її до сім’ї
патронатних вихователів та, після набуття статусу дитини, позбавленої
батьківського піклування, до сімейних форм виховання.
Термін: негайно
10.Ніжинській районній державній адміністрації забезпечити взяття:
10.1. Під соціальний супровід районного центру соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді сім’ї гр. Дайдашан М.В. та її двох дітей: Захара та
Ангеліни.
Термін: до 15.04.2018
10.2. Неповнолітньої Дайдашан Ангеліни та малолітнього Красулі
Захара на облік дітей, які опинились у складних життєвих обставинах у
службі у справах дітей Ніжинської районної державної адміністрації.
Термін: до 15.04.2018
11. Службі у справах дітей обласної державної адміністрації
підготувати проекти листів обласної державної адміністрації на адресу:
- Ніжинської районної прокуратури щодо надання правової оцінки
діям/бездіяльності голови виконавчого комітету Колісниківської сільської
ради у ході роботи з сім’єю Єсипенко;
- телеканалу СТБ щодо неправомірних дій стосовно неповнолітньої
Дайдашан Ангеліни в ефірі програми «Один за всіх»;
- Державної судової адміністрації України стосовно вжиття заходів
щодо першочерговості судового розгляду позовних заяв про позбавлення
батьківських прав та відібрання дітей у батьків;
- Чернігівської обласної ради, райдержадміністрацій, сільських,
селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад, Асоціації
місцевого самоврядування щодо неухильного виконання виконавчими
органами сільських, селищних, міських рад делегованих повноважень у сфері
охорони дитинства, зокрема положень п. 7 ст. 32, п. 2-1 ст.34 Закону України

«Про місцеве самоврядування в Україні», щодо організації роботи із
запобігання бездоглядності неповнолітніх, вирішення питань надання
соціальних послуг особам та сім’ям з дітьми, які перебувають у складних
життєвих обставинах, та потребують сторонньої допомоги, забезпечення
утримання та виховання дітей, які перебувають у складних життєвих
обставинах, а також своєчасного інформування служб у справах дітей про
випадки загрози життю та здоров’ю дітей;
- Уповноваженого Президента України з прав дитини Кулеби М.М.,
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Денісової Л.Л. щодо
порушення засобами масової інформації законодавства у сфері охорони
дитинства, охорони здоров’я, захисту персональних даних, а також правил
журналістської етики при висвітленні інформації щодо малолітньої Єсипенко
Діани.
Термін: до 20.04.2018
12. Службі у справах дітей обласної державної адміністрації,
Департаменту сім’ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації,
Обласному центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді із залученням
правоохоронних органів:
- проводити комплексні перевірки в районах та містах області роботи з
попередження дитячої бездоглядності та безпритульності, домашнього
насильства, здійснення соціальної роботи з сім’ями, які опинились у
складних життєвих обставинах;
Термін: постійно
- започаткувати серію навчань в режимі відеоконференцзв’язку
працівників центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, служб у
справах дітей, голів сільських та селищних рад, у т.ч. об’єднаних
територіальних громад, правоохоронних органів;
Термін: до 01.06.2018
13. Обласному центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
посилити методичне забезпечення в містах, районах та об’єднаних
територіальних громадах області соціальної роботи з сім’ями, які опинились
у складних життєвих обставинах, екстреного втручання в ситуації, що
становлять загрозу для життя та здоров’я дітей.
Термін: постійно
14. Департаменту сім’ї, молоді та спорту обласної державної
адміністрації забезпечити:
- дієвий контроль за реалізацією в містах, районах та територіальних
громадах області державної політики із запобігання домашньому насильству,
координації діяльності з цих питань;

- методичне керівництво діяльності дорадчих органів з питань сім’ї,
гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім’ї
та протидії торгівлі людьми.
Термін: постійно
15. Районним державним адміністраціям, виконавчим комітетам
міських рад обласного значення, сільських, селищних, міських рад
об’єднаних територіальних громад із залученням громадськості активізувати
роботу щодо реагування на випадки насильства та жорстокого поводження
щодо дітей, розвитку на відповідних територіях послуг патронату над дітьми,
мережі прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу.
Термін: постійно
16. Департаменту сім’ї, молоді та спорту, Службі у справах дітей
обласної державної адміністрації, Управлінню превентивної діяльності
Головного управління Національної поліції в Чернігівській області
розглянути можливість розміщення у засобах масової інформації контактних
даних відповідних обласних структур, «гарячих ліній» та «Телефонів
довіри».
Термін: квітень 2018
17. Управлінню превентивної діяльності Головного управління
Національної поліції в області, районним державним адміністраціям,
виконавчим комітетам міст обласного значення, сільських, селищних,
міських рад об’єднаних територіальних громад забезпечити інформування
правоохоронними органами, службами у справах дітей, центрами соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді районних педіатрів та/або головних лікарів
районних/міських центрів первинної медико-санітарної допомоги про
виявлення дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, для
організації їх медичного обстеження та надання таким дітям медичної
допомоги.
Термін: постійно
Заступник голови
облдержадміністрації, голова комісії

Н.А.Романова

