
ПРОЄКТ 

 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Про внесення змін до рішення пленарного засідання 
другої сесії Полтавської обласної ради восьмого скликання 

від 29.12.2020 № 78 «Про реорганізацію Комунального закладу "Центр соціально-
психологічної реабілітації дітей" Полтавської обласної ради шляхом приєднання до 

Гадяцького дитячого будинку Полтавської обласної ради та перепрофілювання і 
зміну найменування Гадяцького дитячого будинку Полтавської обласної ради» 

 
 

Керуючись статтями 95, 104, 106, 107 Цивільного кодексу України, пунктом 20 
частини першої та частиною другою статті 43 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», частиною 2 статті 2, пунктом 5 частини 2 статті 19 Закону 
України «Про статус депутатів місцевих рад», з метою врегулювання соціальної 
напруги щодо питання реорганізації Комунального закладу «Центр соціально-
психологічної реабілітації дітей» Полтавської обласної ради шляхом приєднання до 
Гадяцького дитячого будинку Полтавської обласної ради, загрозу масового 
звільнення трудового колективу та знищення матеріальної бази існуючого 
Комунального закладу «Центр соціально-психологічної реабілітації дітей» 
Полтавської обласної ради, 

 

ОБЛАСНА РАДА ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни до рішення Полтавської обласної ради від 29.12.2020 № 78 
«Про реорганізацію Комунального закладу "Центр соціально-психологічної 
реабілітації дітей" Полтавської обласної ради шляхом приєднання до Гадяцького 
дитячого будинку Полтавської обласної ради та перепрофілювання і зміну 
найменування Гадяцького дитячого будинку Полтавської обласної ради» (далі – 
рішення), виклавши підпункти 6.2, 6.4, 6.6 пункту 6, пункт 11 рішення у новій редакції: 

«6.2. Повідомити у встановленому законодавством порядку працівників 
Комунального закладу «Центр соціально-психологічної реабілітації дітей» 
Полтавської обласної ради про припинення діяльності закладу у зв’язку з 
реорганізацією шляхом приєднання до Гадяцького дитячого будинку Полтавської 
обласної ради. Забезпечити вжиття заходів щодо збереження трудового колективу 
Комунального закладу «Центр соціально-психологічної реабілітації дітей» 
Полтавської обласної ради з дотриманням соціально-правових гарантій працівників у 
порядку та на умовах, визначених чинним законодавством України». 

«6.4. Провести інвентаризацію майна Комунального закладу «Центр 
соціально-психологічної реабілітації дітей» Полтавської обласної ради та вжити усіх 
необхідних заходів щодо його збереження». 
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«6.6. Розробити та подати на затвердження управлінню майном обласної ради 
нову редакцію Статуту Гадяцького дитячого будинку Полтавської обласної ради та 
здійснити його державну реєстрацію з урахуванням наступного: 

- створити відокремлений структурний підрозділ – Полтавське відділення 
Гадяцького дитячого будинку дитини Полтавської обласної ради (код ЄДРПОУ – 
22547644, адреса – 37302, Полтавська обл., місто Гадяч, вулиця Першотравнева, 
будинок 23), з місцезнаходженням: 36000, Полтавська обл., місто Полтава, вулиця 
Халтуріна, будинок 5. 

- передбачити у новій редакції Статуту Гадяцького дитячого будинку 
Полтавської обласної ради норми, які регулюють можливість перебування дітей, які 
опинилися у складних життєвих обставинах або перебувають у несприятливих 
умовах та екстремальних ситуаціях». 

«11. Організацію виконання цього рішення покласти на Департамент освіти і 
науки Полтавської обласної державної адміністрації, службу у справах дітей 
Полтавської обласної державної адміністрації та управління майном обласної ради, 
контроль за його виконанням – на постійні комісії обласної ради: з питань освіти, 
науки та культури; з питань молодіжної політики, спорту та туризму; з питань 
бюджету та управління майном; з питань охорони здоров’я та соціального захисту 
населення.» 
 

 

 

        ГОЛОВА 

ОБЛАСНОЇ РАДИ                                                                                        О. БІЛЕНЬКИЙ 

 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проєкту рішення «Про внесення змін до рішення пленарного

засідання другої сесії Полтавської обласної ради восьмого скликання 
від 29.12.2020 № 78 "Про реорганізацію Комунального закладу "Центр
соціально-психологічної реабілітації дітей" Полтавської обласної ради

шляхом приєднання до Гадяцького дитячого будинку Полтавської обласної
ради та перепрофілювання і зміну найменування Гадяцького дитячого

будинку Полтавської обласної ради"»

Розробник проєкту рішення: депутати Полтавської обласної ради О. Бєлоножко,
О. Діденко, О. Матюшенко, О. Усанова, О. Чепурко.

Мета: недопущення порушення прав дітей, що потребують соціального захисту
і  проведення  соціально-психологічної  реабілітації  у  зв’язку  зі  скрутними
життєвими обставинами. Збереження існуючих належних умов в Комунальному
закладі  «Центр  соціально-психологічної  реабілітації  дітей»  Полтавської
обласної  ради  для  мінімізації  та  повного  подолання  складних  життєвих
обставин, в котрій опинилася дитина, та збереження умов, що можуть сприяти
поверненню дитини до батьків, інших законних представників.

1. Підстава розроблення проєкту рішення

Проєкт рішення розроблено у зв’язку із  виникненням значної соціальної
напруги щодо питання  реорганізації Комунального закладу «Центр соціально-
психологічної  реабілітації  дітей»  Полтавської  обласної  ради  шляхом
приєднання  до  Гадяцького  дитячого  будинку  Полтавської  обласної  ради,
загрозою  масового  звільнення  трудового  колективу  та  загрозою  знищення
існуючої  матеріальної  бази  Комунального  закладу  «Центр  соціально-
психологічної реабілітації дітей» Полтавської обласної ради.

2. Обґрунтування необхідності прийняття рішення

Прийняття  даного  проєкту  рішення  обумовлюється  необхідністю
збереження належних умов та конституційних прав для дітей-сиріт та дітей,
котрі  опинилися  в  скрутних  життєвих  умовах,  гарантованих  статтями  51,55
Конституції України, пунктами 2, 6 Декларації прав дитини від 20.11.1959 щодо
забезпечення спеціального захисту і наданні можливостей та сприятливих умов,
які  дадуть  їм  змогу  розвиватися  фізично,  розумово,  морально,  духовно  та
соціально,  здоровим  і  нормальним  шляхом,  в  умовах  свободи  та  гідності.
Забезпечення особливого піклування про дітей, які не мають достатніх засобів
існування шляхом збереження існуючих умов для такого піклування, що наразі
створені в  Комунальному закладі «Центр соціально-психологічної реабілітації
дітей»  Полтавської  обласної  ради  в  місті  Полтава,  котрий  має  відповідну
матеріальну  базу  та  професійний  колектив  для  забезпечення  належних  умов
перебування та виховання дітей.
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3. Суть проєкту рішення

Створення  відокремленого  структурного  підрозділу  –  Полтавське
відділення  Гадяцького  дитячого  будинку  Полтавської  обласної  ради  на  базі
існуючого Комунального закладу «Центр соціально-психологічної реабілітації
дітей»  Полтавської  обласної  ради  (адреса:  36000,  місто  Полтава,  вулиця
Халтуріна,  будинок  5),  котре  буде  юридично  підпорядковане
перепрофільованому  Комунальному  закладу  «Центр  соціально-психологічної
реабілітації дітей» Полтавської обласної ради (код ЄДРПОУ 22547644, адреса:
37302, Полтавська область, місто Гадяч, вулиця Першотравнева,  будинок 23),
що  дасть  змогу  забезпечити  надання  комунальним  закладом  більш  якісних
послуг для дітей з сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах і не в
змозі подолати їх за допомогою власних можливостей; дітям,  які залишилися
без піклування батьків або осіб, які їх замінюють;  дітям, які зазнали будь-якої
форми насильства, зокрема, домашнього  насильства.

4. Правові аспекти

Проєкт рішення розроблено відповідно до Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» та Закону України «Про статус депутатів місцевих
рад», Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття і виконання цього рішення не потребує фінансових витрат з
обласного бюджету.

6. Позиція заінтересованих осіб/органів/сторін

Проєкт рішення не потребує погодження заінтересованими органами.

7. Громадське обговорення

Проєкт рішення не потребує проведення громадського обговорення.

8. Запобігання корупції

У  проєкті  рішення  відсутні  процедури,  які  можуть  містити  ризики
вчинення  корупційних  правопорушень  та  правопорушень,  пов’язаних  з
корупцією.  
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9. Прогноз результатів

Прийняття рішення «Про внесення змін до рішення пленарного засідання
другої сесії Полтавської обласної ради восьмого скликання від 29.12.2020 № 78
"Про  реорганізацію  Комунального  закладу  "Центр  соціально-психологічної
реабілітації  дітей"  Полтавської  обласної  ради  шляхом  приєднання  до
Гадяцького дитячого будинку Полтавської обласної ради та перепрофілювання і
зміну найменування Гадяцького дитячого будинку Полтавської обласної ради"»
надасть  можливість  зберегти  існуючі  належні  умови,  матеріальну  базу  та
професійний  колектив  існуючого  Комунального  закладу  «Центр  соціально-
психологічної реабілітації дітей» Полтавської обласної ради, котрі на сьогодні
надають комплекс соціальних послуг  для  дітей,  котрі  опинилися  в  складних
життєвих  умовах,  проводять  соціально-педагогічну  корекцію  з  урахуванням
індивідуальних  потреб  кожної  дитини,  сприяють  поверненню  дитини  до
біологічної сім’ї, забезпечують  відвідування дітьми загальноосвітніх або інших
навчальних закладів чи індивідуальному  навчанню з урахуванням потреб та
можливостей дитини, сприяють формуванню у дітей власної життєвої позиції
для подолання звичок асоціальної поведінки, надають психологічну та інших
види  допомоги  батькам  дітей,  які  перебувають  в  центрі,  спрямовану  на
повернення  дитини  до  сім’ї,  розробляють  рекомендації  з  питань  соціально-
психологічної адаптації дитини та проводять ряд інших заходів спрямованих на
захист  прав  дитини  та  забезпечення  її  належними  умовами  проживання,
навчання та виховання.

Депутат обласної ради О. БЄЛОНОЖКО

Депутат обласної ради О. ДІДЕНКО

Депутат обласної ради О. МАТЮШЕНКО

Депутат обласної ради О. УСАНОВА

Депутат обласної ради О. ЧЕПУРКО


