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Інформація про хід виконання 

Державної цільової соціальної програми реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2007 № 1242, 

 у 2011 році 
 

Найменування 

показника 

Найменування 

заходу 

Відповідальні  

за виконання 
Стан виконання 

Завдання 1. Посилення превентивної роботи та підтримки сімей з дітьми, які опинилися в складних життєвих 

обставинах 
1) запровадження 

ефективної методики 

соціальної роботи, 

спрямованої на 

збереження виховної 

функції сім'ї з метою 

запобігання виходу 

дитини з сімейного 

оточення  

1) розроблення 

зазначеної методики 

Мінсім‟ямолодьспорт  

МОН 

         У жовтні 2007 року розроблено Програму підготовки спеціалістів 

центрів соціальних служб для сім‟ї, дітей та молоді щодо соціального 

супроводу сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, 

відповідно до якої видано та передано для використання в роботі 

центрам соціальних служб для сім‟ї, дітей та молоді та центрам 

соціального обслуговування навчально-тренінговий модуль по 

підготовці спеціалістів центрів соціальних служб для сім‟ї, дітей та 

молоді. 

 

2) запровадження 

програми формування 

“відповідального 

батьківства” для 

сімей та дітей  

2) розроблення 

зазначеної програми 

Мінсім‟ямолодьспорт  

МОЗ 

МОН 

МВС 

          З метою запобігання ранньому соціальному сирітству, 

формування відповідального, усвідомленого батьківства при жіночих 

консультаціях та пологових будинках працюють школи відповідального 

батьківства. Робота зазначених шкіл здійснюється з урахуванням 

сучасних перинатальних технологій, рекомендованих Міністерством 

охорони здоров‟я України. З метою збереження репродуктивного 

здоров‟я у дітей та молоді проводиться роз‟яснювальна робота по 

формуванню свідомого та відповідального ставлення до свого здоров‟я. 

 

3) зменшення 

кількості дітей, 

вилучених із 

сімейного середовища 

3) розроблення 

методики 

відпрацювання моделі 

раннього виявлення 

сімей з дітьми, що 

опинилися в складних 

Мінсім‟ямолодьспорт Також у 2009 році Міністерством було розроблено Примірний 

галузевий стандарт надання соціальних послуг сім‟ям з дітьми, які 

перебувають у складних життєвих обставинах.     

Даний стандарт визначає основні напрямки, зміст, обсяги, процес 

надання соціальних послуг сім‟ям з дітьми, які перебувають у складних 

життєвих обставинах, принципи надання послуг зазначеній категорії та 



 2 

життєвих обставинах вимоги до надання послуг. 

         Водночас, з метою попередження дитячої бездоглядності та 

безпритульності, запобігання правопорушенням серед дітей, вжиття 

відповідних заходів щодо соціального захисту та надання соціальної, 

правової, медичної допомоги дітям, які опинилися у складних життєвих 

обставинах, службами у справах дітей протягом 2011 року проведено 

33131 профілактичний рейд, під час яких виявлено 19437 дітей. 

В результаті рейдів діти виявляються не тільки з вулиці, а й з 

комп„ютерних клубів, розважальних закладів, ігрових залів, з сімей, які 

опинилися у складних життєвих обставинах, або перебування в яких 

загрожує життю та здоров„ю дітей. 

Кількість дітей, виявлених за 2011 рік повторно, у 1,5 рази 

менше порівняно з 2010 роком. Це свідчить про проведення службами у 

справах дітей досить ефективної профілактичної роботи з дітьми, які 

опинилися поза сімейним оточенням, та  їх батьками щодо 

недопущення повторного виходу дитини з родини.  

Також службами у справах дітей у 2011 році було обстежено 

63339 сімей, що на 7316 сімей більше, ніж протягом 2010 року. Це 

свідчить про активізацію роботи з виявлення проблем в сім‟ях, коли 

вони ще не набули загрозливого характеру, та надання своєчасної 

допомоги в їх вирішенні. 

Також у 2011 році служби ініціювали притягнення до 

відповідальності за порушення прав дітей 14300 батьків, а попередили - 

33243 батьків.  

Поряд з цим, на виконання наказу Мінсім‟ямолодьспорту, МОЗ, 

МОН, Мінпраці, МВС, Мінтрансу та Держдепартаменту України з 

питань виконання покарань від 14.06.2006                                                            

№ 1983/388/452/221/556/596/106 “Про затвердження Порядку взаємодії 

суб‟єктів соціальної роботи із сім‟ями, які опинилися у складних 

життєвих обставинах”, протягом 2011 року центрами соціальних служб 

для сім‟ї, дітей та молоді було виявлено 37296 сімей, які перебували в 

складних життєвих обставинах, в яких виховується 69423 дитини. Було 

здійснено 103567 соціальних інспектувань сімей, відносно яких 

надійшли повідомлення про наявність складних життєвих обставин. 

4) збільшення 

кількості послуг 

сімям з дітьми, що 

опинилися в складних 

життєвих обставинах 

4) підвищення 

ефективності 

діяльності центрів 

соціально-

психологічної 

допомоги 

Мінсім‟ямолодьспорт 

Рада міністрів 

Автономної 

Республіки Крим, 

обласні, Київська та 

Севастопольська 

міські державні 

адміністрації 
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Під соціальним супроводом  протягом року перебувало 22524  

сімей:   

3403 сім‟ям вирішено житлово-побутові проблеми ( у тому числі 

314 сім‟ям надано допомогу у відновленні житла); 

2862 сім‟ям надано допомогу в лікуванні; 

1469 сім‟ям надано допомогу у працевлаштуванні; 

6994 сім‟ям налагоджено соціальні зв‟язки; 

4818 сім‟ям оформлено необхідні документи; 

956 сімей отримали реєстрацію; 

925 сімей влаштовано на навчання;  

524 сімей залучено до проходження реабілітаційних програм; 

        7365 сім‟ям надано гуманітарну допомогу. 

В ході здійснення соціального супроводу вдалося запобігти  

соціальному сирітству у 1630 сім‟ях (у 1273 сім‟ях попереджено ризик 

вилучення дитини, до 357 сімей повернуто дитину з державних закладів 

утримання). 

Також з метою соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які 

опинилися у складних життєвих обставинах протягом  2011 року  

функціонував 21 центр соціально-психологічної допомоги в АР Крим, 

Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, 

Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Кіровоградській, 

Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Рівненській, 

Сумській, Тернопільській, Хмельницькій, Чернівецькій, Чернігівській 

областях, в містах Севастополі та Києві. У звітному періоді в них 

працювало 235 штатних та 60 залучених спеціалістів. 

 У цілодобовому стаціонарі центрів соціально-психологічної 

допомоги перебувало 1625 осіб, з них повнолітніх – 1082, дітей – 543 

особи. В результаті роботи спеціалістів Центру: 

3745 особам поліпшено психоемоційний стан, 

1276 осіб отримали допомогу одягом, взуттям, продуктами 

харчування,  

1173 особам надано допомогу у формуванні соціальних зв‟язків, 

1121 особі організовано медичне обстеження, 

921 особі  налагоджено стосунки з родичами,  
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735 особам відновлено втрачені соціальні зв‟язки, 

691 особі вирішено житлово-побутові проблеми,  

675 осіб влаштовано на роботу/навчання, 

244 особам оформлено/відновлено документи, 

216 особам отримано реєстрацію, 

178 особам оформлено державну соціальну допомогу. 

 

5) соціальне 

супроводження 

батьків, яких 

поновлено в 

батьківських правах 

5) надання соціальної 

підтримки батькам, 

яких поновлено в 

батьківських правах 

Мінсім‟ямолодьспорт 

Рада міністрів 

Автономної 

Республіки Крим, 

обласні, Київська та 

Севастопольська 

міські державні 

адміністрації 

Соціальна підтримка батьків, яких поновлено в батьківських 

правах, здійснюється центрами соціальних служб для сім„ї, дітей та 

молоді шляхом їх соціального супроводу як сімей, що опинилися в 

складних життєвих обставинах.  

           Таким сім„ям надається допомога в оформленні необхідних 

документів, налагодженні соціальних зв‟язків, влаштуванні на 

навчання, працевлаштуванні, в наданні лікування та догляду, у 

відновленні житла, реєстрації за місцем проживання. Також їм 

надається  гуманітарна допомога. Найважливішим є проходження 

членами таких сімей реабілітаційних програм, спрямованих на 

формування та утвердження позитивних соціальних ролей батька та 

матері. 

 

6) кількість жінок, 

про які надійшли 

повідомлення від 

закладів охорони 

здоров„я до центрів 

соціальних служб для 

сім'ї, дітей та молоді 

про намір відмови від 

новонародженої 

дитини 

6) впорядкування 

мережі 

консультаційних 

пунктів центрів 

соціальних служб для 

сім'ї, дітей та молоді в 

жіночих 

консультаціях, 

пологових будинках, 

пологових відділеннях 

та дитячих лікарнях з 

метою запобігання 

відмові матерів від 

новонароджених дітей 

Мінсім‟ямолодьспорт 

Рада міністрів 

Автономної 

Республіки Крим, 

обласні, Київська та 

Севастопольська 

міські державні 

адміністрації 

         З метою попередження відмов матерів від новонароджених дітей 

відпрацьовано модель соціальної роботи, спрямованої на раннє 

виявлення жінки, яка має намір відмовитися від новонародженої дитини 

та надання їй своєчасної адресної допомоги. 

 Дана робота здійснюється через мережу консультаційних 

пунктів центрів соціальних служб для сім‟ї, дітей та молоді у 

пологових стаціонарах, жіночих консультаціях та будинках дитини і 

соціальних центрів матері та дитини. 

Протягом 2011 року від пологових стаціонарів поступило 842 

повідомлення про жінок, які мали намір відмовитися від 

новонародженої дитини. 

В результаті здійснення соціальної роботи у пологових 

стаціонарах, 544 жінки (63% від загальної кількості жінок, охоплених 

роботою) змінили своє рішення та залишили дитину в сім‟ї (з них 155 
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осіб взято під соціальний супровід), 48 жінок було направлено до 

соціальних центрів матері та дитини. 

 

7) облік дітей та осіб, 

що бажають взяти їх 

на виховання; облік 

дітей, що опинились в 

складних життєвих 

обставинах 

7) забезпечення 

ведення електронного 

обліку дітей і 

громадян, які бажають 

взяти їх на виховання, 

та обліку дітей, які 

опнилися в складних 

життєвих обставинах 

Мінсім‟ямолодьспорт 

 

          З 2006 року ведеться робота щодо запровадження електронної 

бази даних дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 

дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах: 

- прийнято наказ Мінсім‟ямолодьспорту № 4580 від 18.11.2008 

“Про єдину електронну систему обліку дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, дітей, які опинились у складних життєвих  

обставинах, та осіб, які бажають взяти їх на виховання” (зареєстровано 

в Мін‟юсті 17.12.2008 за №1200/15891); 

- упродовж 2009 року проведено низку семінарів з представниками 

служб у справах дітей з питань роботи з системою захисту ЄІАС “Діти”, 

призначення системних адміністраторів, адміністраторів безпеки,  

користувачів ЄІАС на місцевому та регіональному рівні. В цей же 

період функціонування ЄІАС “Діти” відпрацьовувалось в пілотному 

режимі в Департаменті з усиновлення та захисту прав дитини та 

областях і районах України; 

 - проведено низку консультацій та узгоджень із Службою безпеки 

України щодо видів та типів інформації, яка обробляється в ЄІАС 

“Діти”,  та порядку захисту такої інформації;  

- 2010 році проведено державну експертизу, отримано атестати 

відповідності та введено в промислову експлуатацію  ЄІАС “Діти” в 

Департаменті з усиновлення та захисту управ дитини, службі у справах 

дітей Київської облдержадміністрації та службі у справах дітей Києво-

Святошинської райдержадміністрації; 

- у 2011 році отримано атестат відповідності на всю систему в 

цілому. 

Завдання 2. Забезпечення реалізації права дітей на виховання у сім’ях громадян за місцем походження дитини 
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1) кількість дітей, що 

повернені із закладів 

до біологічних родин 

та влаштовані у сім'ї 

громадян 

1) розроблення 

механізму повернення 

дітей із закладів до 

біологічних родин та 

влаштування до сімей 

громадян 

Мінсім‟ямолодьспорт  

МОН 

МОЗ 

Мінпраці 

         Повернення дітей із закладів до біологічних родин чи влаштування 

до сімей громадян забезпечується службами у справах дітей відповідно 

до Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, 

пов‟язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 866, та Порядку вибуття 

дітей із закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, й соціального захисту дітей до сімейних форм виховання, 

затвердженого спільним наказом Мінсім‟ямолодьспорту, МОН та МОЗ 

від 02.02.2007 № 302/80/49 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

України 5 березня 2007 р. за № 186/13453 (зі змінами). 

 
проведення роботи з 

виведення дітей із 

закладів, які 

перебувають під 

опікою або 

піклуванням окремих 

громадян, з 

урахуванням інтересів 

дитини 

Мінсім‟ямолодьспорт  

МОН 

МОЗ 

Мінпраці 

2) спрощення 

механізму визнання 

безвісно відсутніми 

батьків, діти яких 

залишилися без 

батьківського 

піклування 

2) внесення змін до 

законодавства щодо 

визнання безвісно 

відсутніми батьків, 

діти яких залишилися 

без батьківського 

піклування 

Мін‟юст 

Мінсім‟ямолодьспорт 

 

          Розробка спрощеного механізму визнання безвісно відсутніми 

батьків, діти яких залишилися без батьківського піклування, є 

недоцільною, оскільки питання визнання безвісно відсутніми батьків, 

діти яких залишилися без батьківського піклування, не потребує 

додаткового законодавчого регулювання.  

3) надання дітям, які 

опинилися в складних 

життєвих обставинах, 

комплексної 

соціальної, 

психологічної, 

педагогічної та інших 

видів допомоги 

3) підготовка 

пропозицій щодо 

можливості та 

доцільності 

перепрофілювання 

притулків для дітей у 

центри соціально-

психологічної 

Мінсім‟ямолодьспорт           В регіонах України відбувається процес реорганізації притулків 

для дітей служб у справах дітей в центри соціально-психологічної 

реабілітації дітей з метою оптимізації їх мережі. 

Протягом 2011 року Міністерством надано погодження на:  

- ліквідацію 2 притулків (АР Крим, Дніпропетровська обл.); 

- реорганізацію 29 притулків (Дніпропетровська, Донецька, 

Житомирська, Луганська, Миколаївська, Полтавська, Сумська, 

Харківська, Черкаська, Чернігівська області та м. Київ). 
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реабілітації дітей та їх 

подальше 

функціонування  

 

       Станом на 31 грудня 2011 року в Україні функціонував 41 центр 

соціально-психологічної реабілітації дітей (станом на 31 грудня 2010 

року – 32 центри). 

       Розпочали свою роботу новостворені центри у Дніпропетровській 

(1), Донецькій (5), Київській (1), Луганській (1) та Чернігівській (1) 

областях.  

Завдання 3. Запровадження єдиного механізму фінансового забезпечення дітей 
1) впровадження 

державних стандартів 

соціального захисту 

дітей 

1) розроблення та 

затвердження 

державних соціальних 

стандартів 

забезпечення дітей  

Мінсім‟ямолодьспорт          Державні соціальні стандарти забезпечення дітей визначаються 

виходячи із прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку, який 

встановлюється щорічно.  

В 2011 році відповідно до Закону України “Про Державний бюджет 

України на 2011 рік” прожитковий мінімум становив: 

для дітей віком до 6 років: 

з 1 січня - 894 гривень; 

з 1 квітня - 911 гривень; 

з 1 жовтня - 934 гривень; 

з 1 грудня - 953 гривень; 

 

для дітей віком від 6 до 18 років: 

з 1 січня - 977 гривні; 

з 1 квітня - 997 гривень; 

з 1 жовтня - 1022 гривні; 

з 1 грудня - 1042 гривень. 

З метою додержання встановлених соціальних стандартів 

забезпечення дітей здійснюються виплати відповідно до законів 

України “Про державну допомогу сім„ям з дітьми” (вiд 21.11.1992        

№ 2811-XII) та “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим 

сім„ям” (вiд 01.06.2000 № 1768-III). 

Державні соціальні стандарти для дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, визначені Законом України “Про 

забезпечення  організаційно-правових умов соціального захисту дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”. 

Так, на здійснення виплат державної соціальної допомоги на дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового 
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забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання 

соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу і прийомних 

сім‟ях за принципом “гроші ходять за дитиною” у 2011 році 

затверджено обсяг субвенції у сумі 283 348,6 тис. грн.: з яких 250 860,8 

тис. грн. – розподілені кошти загального обсягу, 32 487,8 тис. грн. – 

передбачені нерозподілені резервні кошти. 

З метою забезпечення в повному обсязі виплати державної 

соціальної допомоги на дітей, які виховуються у прийомних сім‟ях та 

дитячих будинках сімейного типу, та відповідно до статті 18 Закону 

України “Про Державний бюджет України на 2011 рік” у 2011 році 

Урядом прийняті розпорядження “Про затвердження додаткового 

розподілу обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 

на виплату 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 і прийомних сім‟ях за 

принципом “гроші ходять за дитиною”:  

      –   від 27.07.2011 № 716-р в сумі 23141,5 тис. грн.; 

      –  від 16.11.2011 № 1137-р в сумі 7168,9 тис. грн.; 

      –  від 21.12.2011 № 1283-р на суму залишку резерву 2 177,4 тис. грн. 

Таким чином, нерозподілені резервні кошти субвенції використані 

в повному обсязі.  

На даний час на утримання дітей, які виховуються в сім‟ях 

опікунів, піклувальників, прийомних сім‟ях, дитячих будинках 

сімейного типу, виплачується державна допомога в розмірі двох 

прожиткових мінімумів для відповідної вікової категорії дітей. 

 

2) впровадження 

стандарту 

фінансового 

забезпечення дітей  

2) удосконалення 

механізму фінансового 

забезпечення дітей 

Мінсім‟ямолодьспорт За ініціативи Міністерства, з метою виконання в повному обсязі 

вимог статті 52 Конституції України, де зазначено, що всі діти-сироти 

та діти, позбавлені батьківського піклування, повинні мати однакове 

фінансове забезпечення з боку держави незалежно від форми 

влаштування, до розробки механізму фінансування потреб дітей цієї 

категорії, які проживають у закладах, за принципом “гроші ходять за 

дитиною” були залучені експерти Інституту бюджету та соціально-
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економічних досліджень, які запропонували шляхи виконання завдання.  

У результаті був розроблений проект Закону України “Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо здійснення 

видатків за принципом “гроші ходять за дитиною”, винесений на 

розгляд Верховної Ради України Президентом України  (від 26.05.2009 

№ 4538). Зазначеним проектом пропонувалося внести зміни до 

одинадцяти статей Бюджетного кодексу України.  

Основним завданням законопроекту було створення на 

законодавчому рівні ефективної системи фінансування виховання та 

навчання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, яка 

найбільше відповідала б потребам дитини. 

Законопроект було відкликано 10.07.2009 року у зв‟язку із 

категоричним запереченням Міністерством фінансів України 

запропонованого підходу. Не дивлячись на декілька узгоджувальних 

нарад, на сьогоднішній день позитивного результату досягти не 

вдалося. 

  

3) кількість 

прийомних батьків та 

батьків-вихователів, 

які будуть забезпечені 

державним пенсійним 

страхуванням 

3) підготовка 

пропозицій щодо 

внесення змін до 

законодавства 

стосовно пенсійного 

забезпечення 

прийомних батьків та 

батьків-вихователів 

Мінсім‟ямолодьспорт          З метою пенсійного забезпечення прийомних батьків та батьків-

вихователів розроблено та прийнято такі нормативно-правові акти: 

- постанова Кабінету Міністрів України від 22.02.2008 № 72 “Про 

внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України” (щодо 

нарахування та сплати страхових внесків на загальнообов‟язкове 

державне пенсійне забезпечення прийомних батьків та батьків-

вихователів); 

- постанова Кабінету Міністрів України від 09.04.2008 № 328 “Про 

внесення змін до Порядку 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” у 

2007 році” (щодо нарахування страхових внесків на 

загальнообов‟язкове державне пенсійне страхування за батьків-

вихователів і прийомних батьків на суми їх грошового забезпечення для 

врахування до органів Пенсійного Фонду України). 
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Завдання 4. Підвищення відповідальності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування за 

соціальний захист дітей 
1) адресна допомога 

сім‟ям з дітьми з 

метою запобігання 

влаштуванню дітей до 

закладу  

1) підготовка 

пропозицій щодо 

внесення змін до 

законодавства 

стосовно посилення 

відповідальності 

органів місцевого 

самоврядування за 

надання адресної 

допомоги сім‟ям з 

дітьми, де кризова 

ситуація зумовлює 

влаштування батьками 

дітей до закладу 

Мінсім‟ямолодьспорт          Відповідно до Закону України “Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України з питань соціального захисту багатодітних 

сімей”, прийнятого Верховною Радою України 19 травня 2009 року за 

№ 1343-VI, який набрав чинності 1 січня 2010 року, багатодітним 

сім‟ям надаються такі пільги: 

         - 50 % знижка плати за користування житлом ( квартирна плата) в 

межах норм, передбачених чинним законодавством (21 кв.м. загальної 

площі житла на кожного члена сім‟ї, який постійно проживає в жилому 

приміщенні ( будинку), та додатково 10,5 кв. м. на сім‟ю); 

         - 50 %   знижка    плати     за    користування  комунальними   

послугами (газопостачання, електропостачання та інші послуги, та 

вартості скрапленого балонного газу для побутових потреб у межах 

норм, визначених законодавством); 

         - 50 % знижка вартості палива, у тому числі рідкого, в межах норм, 

визначених законодавством, у разі якщо відповідні будинки не мають 

центрального опалення; 

         - позачергове встановлення квартирних телефонів. Абонентна 

плата за користування квартирним телефоном встановлюється у розмірі 

50 % від затверджених тарифів. 

Важливим є те, що вперше за роки Незалежності України 21 

вересня 2011 р. проведені Парламентські слухання на тему: "Інститут 

сім'ї в Україні: стан, проблеми та шляхи їх вирішення", що визначили 

фундаментальні принципи проведення державної сімейної політики та 

основні напрямки здійснення цілісної системи заходів щодо 

становлення та розвитку сім'ї.  

Підготовлено та видано щорічну державну доповідь 

Президентові України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів 

України "Про становище сімей в Україні та стан реалізації державної 

сімейної політики" за підсумками 10 років (2000-2009 рр.), в якій сім'ю 

розглянуто в соціально-демографічному, соціально-економічному, 

ціннісному, виховному аспектах, а також за рівнем доходів, 
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забезпеченості житлом, задоволеності життям, націленості на 

дітонародження, станом репродуктивного здоров'я.  

Багато зусиль направлено на соціальну підтримку багатодітних 

сімей: 

         - 234,7 тисяч багатодітних сімей внесені до Єдиного державного 

автоматизованого реєстру осіб, які мають право на отримання пільг, 

передбачених ст. 13 Закону України "Про охорону дитинства".  

         - батькам і дітям з  багатодітних  сімей для підтвердження їх 

статусу  видаються  відповідні посвідчення. Станом на 20.12.2011 

видано 242388 посвідчень батьків та 522443 посвідчень дитини з 

багатодітної сім'ї. 

Відповідно до змін, внесених Законом України "Про внесення 

змін до Закону України "Про охорону дитинства" від 16.06.2011 

№ 3525-IV, до складу багатодітної сім'ї з 01.01.2012 включатимуться 

також діти, які навчаються за денною формою навчання у 

загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах, 

- до закінчення навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення 

ними 23 років. Діти  з  багатодітних сімей, у складі яких є п'ятеро і 

більше дітей,  а  також  особи  віком  від  18 до 23 років із таких сімей 

звільняються  від  плати  за  навчання у вищих навчальних закладах 

державної та комунальної форми власності усіх рівнів акредитації за 

умови, що певний освітньо-кваліфікаційний  рівень  вони здобувають 

вперше. 

Відповідно до Положення про почесні звання України, 

затвердженого Указом Президента України від 29.06.2001 № 476/2001, 

жінкам, які народили та виховали до восьмирічного віку п‟ятьох і 

більше дітей, присвоюється почесне звання України «Мати-героїня», а з 

2008 року їм заснована одноразова винагорода, що виплачується у 

десятикратному розмірі прожиткового мінімуму, встановленого для 

працездатних осіб. 

У 2011 році почесне звання України "Мати-героїня", присвоєно 

31668 жінкам, на виплату одноразової винагороди яким перераховано 

кошти у сумі 289 млн. грн.  
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 2) включення до 

розгляду міжвідомчою 

комісією та 

координаційними 

радами з питань 

охорони дитинства на 

центральному та 

регіональному рівнях 

питань щодо стану 

реформування системи 

закладів 

Мінсім‟ямолодьспорт Координаційні ради з питань охорони дитинства регіонального 

рівня на своїх засіданнях постійно розглядають питання реформування 

інтернатних закладів в межах конкретного регіону та визначають 

доцільність і шляхи реформування конкретного закладу. 

 Поряд з цим протягом 2011 року Міністерством проведено низку 

робочих зустрічей з питань реформування системи закладів для дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та взагалі системи 

захисту прав дітей в Україні за участю представників центральних 

органів виконавчої влади та громадських організацій, які працюють в 

інтересах дітей: 

          - 15 грудня під головуванням Віце-прем‟єр-міністра України - 

Міністра соціальної політики С.Тігіпка проведено Всеукраїнську нараду 

з питань підведення підсумків проведення оздоровлення та відпочинку 

дітей влітку 2011 року за участю заступників голів обласних державних 

адміністрацій, керівників служб у справах дітей, управлінь сім‟ї та 

молоді, освіти. На зазначеній нараді, зокрема, були розглянуті питання 

щодо стану реформування системи закладів; 

          - створено міжвідомчу робочу групу з розробки проектів 

нормативно-правових актів щодо запровадження діяльності закладу 

нового типу для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, та врегулювання питання діяльності закладів соціального 

захисту дітей, створених неурядовими організаціями (наказ 

Мінсоцполітики від 30.11.2011 № 481) під головуванням Віце-прем‟єр-

міністра України - Міністра соціальної політики С.Тігіпка за участю 

представників міністерств та громадських організацій, які працюють в 

інтересах дітей (16.12.2011 проведене перше засідання). 

Крім цього, за ініціативи Мінсоцполітики та за підтримки Дитячого 

фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні ведеться робота з розробки Стратегії 

забезпечення прав дітей, які потребують особливого захисту держави. 

 

3) забезпечення 

індивідуального 

підходу до 

реабілітації дитини  

3) розробка методики 

індивідуальної 

психологічної, 

реабілітаційної та 

Мінсім‟ямолодьспорт           Міністерством за підтримки Міжнародної благодійної організації 

“Право на здоров‟я” на базі притулку для дітей служби у справах дітей 

Чернігівської обласної державної адміністрації була відпрацьована 

методика індивідуальної психологічної, реабілітаційної та корекційної 
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корекційної допомоги 

дітям, зокрема тим, що 

перебувають у 

складних життєвих 

обставинах 

допомоги дітям, особливо тим, що опинились у складних життєвих 

обставинах. За результатами проведеної роботи в січні 2010 року був 

виданий методичний посібник “Комплексна допомога бездоглядним та 

безпритульним дітям”, розрахований на працівників служб у справах 

дітей, притулків для дітей та центрів соціально-психологічної 

реабілітації дітей, інших фахівців, в тому числі спеціалістів неурядових 

організацій, які працюють з бездоглядними та безпритульними дітьми.  

 

4) удосконалення 

роботи психолого-

медико-педагогічної 

консультації 

4) внесення змін до 

Положення про 

психолого-медико-

педагогічної 

консультації як на 

обласному, так і на 

районному та 

міському рівнях 

МОН 

Мінсім‟ямолодьспорт 

          Відповідно до даного показника, Закону України “Про 

Загальнодержавну програму “Національний план дій щодо реалізації 

Конвенції ООН про права дитини" на період до 2016 року”, статей 18 і 

29 Закону України “Про загальну середню освіту”, статті 33 Закону 

України “Про дошкільну освіту”, пункту 3 Плану заходів щодо 

запровадження інклюзивного та інтегрованого навчання у 

загальноосвітніх навчальних закладах на період до 2012 року, 

затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 

03.12.2009 № 1482, з метою надання органам управління освітою, 

охорони здоров‟я, соціальної політики кваліфікованої допомоги щодо 

забезпечення конституційних прав дітей, які потребують корекції 

фізичного та (або) розумового розвитку, у тому числі дітей-інвалідів, 

визначення для них адекватних форм психолого-педагогічної, 

соціально-медичної допомоги розроблено у новій редакції Положення 

про центральну та республіканську (Автономна Республіка Крим), 

обласні, Київську та Севастопольську міські, районні (міські) 

психолого-медико-педагогічні консультації та змінено напрями їх 

діяльності з урахуванням завдань Конвенції ООН про права дитини.    

          Зазначене Положення затверджене спільним наказом 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та Національної 

академії педагогічних наук України від 23.06.2011 № 623/61 „“Про 

внесення змін до Положення про центральну та республіканську 

(Автономна Республіка Крим), обласні, Київську та Севастопольську 

міські, районні (міські) психолого-медико-педагогічні консультації”, 

зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 06.12.2011 за                 

№ 1407/20145.  
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5) забезпечення 

захисту житлових та 

майнових прав дітей 

5) підготовка 

пропозицій щодо 

внесення змін до 

законодавства для 

запровадження 

механізму закріплення 

частки житла за 

дитиною після 

позбавлення її батьків 

батьківських прав  

Мінсім‟ямолодьспорт 

Рада міністрів 

Автономної 

Республіки Крим, 

обласні, Київська та 

Севастопольська 

міські державні 

адміністрації 

          Захист майнових та житлових прав дітей, в тому числі дітей-сиріт 

та дітей, позбавлених батьківського піклування, забезпечується 

органами опіки та піклування відповідно до постанови Кабінету 

Міністрів України від 24.09.2008 № 866 “Питання діяльності органів 

опіки та піклування, пов‟язаної із захистом прав дитини”. 

Крім того, 01.07.2010  було прийнято Закон України “Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту житлових прав 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб 

із їх числа”.  

Також прийнято постанови Кабінету Міністрів України: 

- вiд 20.04.2011 № 423 “Про внесення змін до Порядку 

провадження органами опіки та піклування діяльності, пов'язаної із 

захистом прав дитини”. Зазначеним актом передбачені конкретні дії 

органів опіки та піклування, які мають бути спрямовані на збереження 

житла, яке належить дитині-сироті та дитині, позбавленій батьківського 

піклування, на праві власності, на час влаштування дитини на 

виховання в сім‟ї громадян, заклади  для  дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування. 

- вiд 31.08.2011 № 913 “Про внесення змін до пункту 67 Порядку 

провадження органами опіки та піклування діяльності, пов'язаної із 

захистом прав дитини”. Прийняття акта дозволяє захистити майнові і 

житлові права дітей, у тому числі дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, зменшити кількість дітей, які втратили майно 

з ініціативи батьків або осіб, які їх замінюють, суттєво посилити 

відповідальність службових осіб районних, районних в мм. Києві та 

Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних 

в місті рад. 

Крім того, починаючи з 2009 року запроваджено ведення 

державної статистичної звітності щодо збереження житлових прав 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (наказ 

Мінсім„ямолодьспорту від 24.11.2010 № 4208). 

 

 

підготовка пропозицій 

щодо внесення змін до 

Житлового кодексу 

України стосовно 

взяття на квартирний 

облік дітей віком з 16 

років за місцем 

походження в разі 

відсутності у них 

права власності на 

житло та надання 

таким дітям 

відповідного 

соціального житла 

 

 

Мінжитлокомунгосп 

Мінсім‟ямолодьспорт 
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6) поширення досвіду 

роботи із соціальної 

реабілітації та 

соціального 

патронату дітей, які 

потребують 

державної підтримки 

6) вивчення та 

поширення досвіду 

роботи із соціальної 

реабілітації та 

соціального патронату 

дітей, які потребують 

державної підтримки 

Мінсім‟ямолодьспорт 

 

         Для виконання зазначеного завдання Міністерство співпрацює з 

низкою міжнародних та неурядових організацій: Представництво 

Дитячого Фонду ООН в Україні (ЮНІСЕФ), Представництво 

благодійної організації “Надія і житло для дітей” в Україні, Український 

фонд “Благополуччя дітей” тощо. 

Розповсюджено Посібник з найкращих практик 

“Деінституціалізація та трансформація послуг для дітей”, в якому 

міститься виклад міжнародного досвіду з трансформації систем догляду 

дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей, 

які опинилися у складних життєвих обставинах, вжиття відповідних 

заходів щодо попередження розлучення дітей з рідними батьками, а 

коли це неможливо, надати змогу кожній дитині зростати у 

турботливому сімейному оточенні – в сім‟ї усиновлювачів, опікунів і 

піклувальників, прийомній сім‟ї, сім‟ї батьків-вихователів. 

Посібник передано службам у справах дітей для подальшого 

використання в роботі.   

 

Завдання 5. Широке запровадження влаштування дітей в сім'ї громадян 
1) запровадження  

моделі 

функціонування 

професійних 

прийомних сімей 

1) проведення 

експерименту з 

відпрацювання моделі 

створення та 

функціонування 

прийомних сімей для 

дітей з особливими 

потребами 

Мінсім‟ямолодьспорт          Порядок створення  прийомних сімей, дитячих будинків сімейного 

типу, влаштування в них дітей регламентується постановами КМУ від 

26.04.2002 № 564 “Про затвердження Положення про дитячий будинок 

сімейного типу”, від 26.04.2002 № 565 “Про затвердження Положення 

про прийомну сім'ю”.  

Всі прийомні батьки та батьки-вихователі проходять навчання, 

після якого отримують висновок про можливість створення ними   

прийомної сім'ї або дитячого будинку сімейного типу та їх 

спроможність і ресурси сім'ї щодо виховання певної категорії дітей 

(наприклад, дітей-інвалідів). 

Щороку кількість дітей-інвалідів та інвалідів з дитинства, які 

виховуються у прийомних сім‟ях та дитячих будинках сімейного типу, 

збільшується. Так, в 2007 році  їх було 80, в 2008 році – 151 дитина, в 

2009 році – 209 дітей, в 2010 році – 203 дитини, в 2011 році – 230 дітей. 

3204 дитини, які виховуються в прийомних сім‟ях та дитячих 

будинках сімейного типу (32 % від загальної кількості дітей в таких 
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сім‟ях), мають низку хронічних захворювань. 

На кінець 2011 року в прийомних сім‟ях та дитячих будинках 

сімейного типу виховувалось 230 дітей-інвалідів, з них 28 ВІЛ-

інфікованих дітей. 

 

2) удосконалення 

законодавства з 

питань опіки та 

піклування 

2) підготовка 

пропозицій щодо 

удосконалення 

нормативно-правової 

бази щодо 

встановлення опіки та 

піклування над дітьми 

Мінсім‟ямолодьспорт  З метою вдосконалення законодавства з питань опіки та піклування 

Мінсім‟ямолодьспортом розроблено та прийнято: 

- Закон України “Про внесення змін до Цивільного кодексу 

України” (щодо визначення органів опіки та піклування і уточнення 

категорії осіб, над якими встановлюється опіка та піклування) від 

21.12.2010 № 2825-VI; 

- постанова Кабінету Міністрів України від 06.01.2010 № 20 “Про 

внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України” (у 

зв„язку із внесенням змін до Кримінального та Сімейного кодексів 

України щодо уточнення категорій осіб, які не можуть бути 

усиновлювачами, опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, 

батьками вихователями); 

- постанова Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 1017 “Про 

внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 24 вересня 

2008 р. № 866 “Питання діяльності органів опіки та піклування, 

пов„язаної із захистом прав дитини” (щодо уточнення порядку обліку 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які 

проживають на території не за місцем свого походження; порядку 

надання інформації про дитину центрам соціальних служб для сім„ї, 

дітей та молоді; порядку соціального супроводу стосовно дітей, які 

перебувають під опікою, піклуванням та у складних життєвих 

обставинах); 

- Закон України «Про внесення змін до статті 23 Закону України 

“Про місцеві державні адміністрації” (стосовно віднесення до 

повноважень місцевих державних адміністрацій питання щодо 

встановлення опіки й піклування, створення інших передбачених 

законодавством умов для виховання або влаштування дітей, які 

внаслідок смерті батьків, позбавлення батьків батьківських прав, 

хвороби батьків чи з інших причин залишилися без батьківського 
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піклування, а також щодо захисту особистих і майнових прав та 

інтересів дітей, здійснення інших заходів щодо соціального захисту 

дітей) від 21 квітня 2011 р. № 3272-VІ. 

- Закон України “Про внесення змін до Сімейного кодексу 

України щодо особливостей усиновлення окремих категорій дітей” 

(щодо удосконалення процедури усиновлення дітей, яких батьки 

відмовились забрати на виховання до себе в сім‟ю) від 19 травня 2011 р. 

№ 3381-VІ. 

 

3) виконання 

регіональної 

програми 

влаштування дітей в 

сім'ї громадян 

3) розроблення 

регіональної програми 

влаштування дітей в 

сім'ї громадян 

Рада міністрів 

Автономної 

Республіки Крим, 

обласні, Київська та 

Севастопольська 

міські державні 

адміністрації 

 На виконання зазначеного завдання протягом 2011 року (за 

оперативними даними) влаштовано в сім'ї громадян близько 16 тис. 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування: 

- 2110 дитини усиновлено громадянами України; 

- 969 дитини усиновлено громадянами інших держав; 

- 1505  дітей влаштовано на виховання в прийомні сім'ї та дитячі 

будинки сімейного типу; 

- більше 11 тис. дітей передано під опіку та піклування. 

 

4) термінове 

влаштування дитини 

в сім'ю громадян 

4) проведення 

експерименту із 

створення і 

функціонування 

моделі тимчасового 

влаштування дитини в 

сім'ї громадян у разі 

встановлення факту 

відсутності 

батьківського 

піклування 

Мінсім‟ямолодьспорт           На підставі п. 31 постанови КМУ від 24.09.2008 № 866 “Питання 

діяльності органів опіки та піклування, пов„язаної із захистом прав 

дитини” дитина, яка залишилась без батьківського піклування, може 

бути тимчасово влаштована в сім'ю родичів або громадян, з якою у неї 

склались близькі стосунки (знайомі, сусіди). Дитина може перебувати в 

цій сім'ї до прийняття рішення про влаштування дитини. Підставою для 

тимчасового перебування дитини в сім'ї родичів чи інших осіб є їх заява 

про згоду на тимчасове проживання дитини в їх сім'ї та відповідного 

рішення органу опіки та піклування. 

5) забезпечення 

розвитку 

альтернативних форм 

влаштування дітей 

5) забезпечення 

створення і 

функціонування 

прийомних сімей та 

дитячих будинків 

Мінсім‟ямолодьспорт  Створення і функціонування прийомних сімей та дитячих будинків 

сімейного типу як альтернативних форм влаштування дітей 

забезпечується. 

Зокрема, протягом 2011 року в прийомні сім'ї та дитячі будинки 

сімейного типу влаштовано 1505 дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
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сімейного типу як 

альтернативних форм 

влаштування дітей 

батьківського піклування.   

На початок 2011 року в Україні функціонує 598 дитячих будинків 

сімейного типу, в яких виховується 4041 дитина, та 3445 прийомних 

сімей, в яких виховується 5949 дітей. Разом в таких сім‟ях виховується 

9990 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 

 

6) популяризація 

процесу влаштування 

дітей в сім'ї громадян 

6) удосконалення 

технологій проведення 

інформаційних 

кампаній з 

популяризації 

влаштування дітей в 

сім'ї громадян 

Мінсім‟ямолодьспорт  За підтримки регіональних служб у справах дітей, продовжується 

робота інтернет-ресурсу Всеукраїнський портал національного 

усиновлення sirotstvy.net, відкритого в грудні 2009 року. На сайті 

розміщена інформація про дітей-сиріт, які потребують усиновлення. 

Кожна анкета дитини містить коротку інформацію про неї (ім‟я, вік, 

регіон перебування, наявність братів чи сестер), серію фотографій і 

відеоролик. Щодня зазначений портал відвідує від 500 до 1000 

користувачів інтернету, з яких 90 % - українці. 

З метою забезпечення пріоритетного права громадян України на 

усиновлення в 2011 році розповсюджено рекламну продукцію з питань 

національного усиновлення: “Пам‟ятка усиновлювача”. 

 

7) влаштування дітей 

з особливими 

потребами 

7) розроблення 

технології (програми 

підготовки) для 

влаштування дітей з 

особливими 

потребами в сім'ї 

громадян 

МОЗ 

Мінсім‟ямолодьспорт 

МОН  

Мінпраці 

 

Влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, з особливими потребами здійснюється службами у справах 

дітей в сім'ї громадян, які пройшли навчання відповідно до  Програми 

підготовки кандидатів у прийомні батьки та батьки-вихователі щодо 

виховання ВІЛ-інфікованих дітей, затверджену у липні 2008 року.  

Всі прийомні батьки та батьки-вихователі проходять навчання, 

після якого отримують висновок про можливість створення ними   

прийомної сім'ї або дитячого будинку сімейного типу та їх 

спроможність і ресурси сім'ї щодо виховання певної категорії дітей 

(наприклад, дітей-інвалідів). 

Щороку кількість дітей-інвалідів та інвалідів з дитинства, які 

виховуються у прийомних сім‟ях та дитячих будинках сімейного типу, 

збільшується. Так, в 2007 році  їх було 80, в 2008 році – 151 дитина, в 

2009 році – 209 дітей, в 2010 році – 203 дитини, в 2011 році - 230. 

На кінець 2011 року в прийомних сім‟ях та дитячих будинках 

сімейного типу виховувалось 230 дітей-інвалідів, з них 28 ВІЛ-

http://www.sirotstvy.net/?ref=magorg
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інфікованих дітей. 

Разом з тим, із загальної кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, які виховуються під опікою / піклуванням – 

1,6% мають інвалідність (понад 1,6 тис. дітей). 

 

8) законодавче 

врегулювання 

питання щодо 

зберігання таємниці 

усиновлення 

8) підготовка 

пропозицій щодо 

внесення змін до 

Сімейного кодексу 

України стосовно 

зберігання таємниці 

усиновлення 

Мінсім‟ямолодьспорт  Міністерством розроблено проект Закону України “Про внесення 

змін до деяких законів України щодо охорони дитинства”, яким 

зокрема, передбачається внесення змін до ст. 285 Сімейного Кодексу 

України (врегульовується питання таємниці усиновлення дітей - 

громадян України іноземцями). 

На кінець 2011 року даний проект акта знаходився на погодженні у 

заінтересованих центральних органів виконавчої влади. 

Завдання 6. Удосконалення системи надання соціальних послуг та соціальних виплат 
1) кількість сільських 

і селищних центрів 

соціальних служб для 

сім'ї, дітей та молоді 

1) пошук можливостей 

для забезпечення 

доступу сімей з 

дітьми, які 

проживають у 

сільській місцевості, 

до послуг, що 

надаються 

соціальними 

працівниками 

Рада міністрів 

Автономної 

Республіки Крим, 

обласні, Київська та 

Севастопольська 

міські державні 

адміністрації 

З метою забезпечення доступу сімей з дітьми, які проживають в 

сільській місцевості до соціальних послуг створено 581 сільських та 84 

селищних центрів соціальних служб для сім‟ї, дітей та молоді. З них у 

2011 році діяло 181 сільських та 52 селищних центри, в яких працювало 

270 працівників. 

 

 

 

 

 

2) питома вага сімей, 

що перебувають в 

складних обставинах і 

за результатами 

соціального 

супроводження 

розв„язали життєві 

проблеми 

2) проведення 

моніторингу якості 

соціальних послуг 

сім‟ям з дітьми, що 

опинилися в складних 

життєвих обставинах 

Мінсім‟ямолодьспорт           Соціальне інспектування та соціальне супроводження сімей, що 

опинились у складних життєвих обставинах, здійснюють центри 

соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді відповідно до Порядку 

здійснення центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді 

соціального інспектування сімей, дітей та молоді, які перебувають у 

складних життєвих обставинах, затвердженого наказом 

Мінсім‟ямолодьспорту від 31.03.2010 № 1480, та Порядку взаємодії 

суб‟єктів соціальної роботи із сім‟ями, які опинилися у складних 
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3) запровадження 

соціального 

інспектування та 

соціального 

супроводження сімей 

3) розроблення 

Порядку взаємодії 

центрів соціальних 

служб для сім'ї, дітей 

та молоді і органів 

праці та соціального 

захисту населення в 

наданні соціальних 

послуг сім‟ям з дітьми, 

що опинилися в 

складних життєвих 

обставинах 

Мінсім‟ямолодьспорт  

Мінпраці 

 

життєвих обставинах, затвердженого спільним наказом 

Мінсім‟ямолодьспорту, МОЗ, МОН, Мінпраці, Мінтрансу, МВС від 

14.06.2006  № 1983/388/452/221/556/596/106. 

Протягом 2011 року центрами соціальних служб для сім‟ї, дітей та 

молоді було виявлено 37296 сімей, які перебували в складних життєвих 

обставинах, в яких виховується 69423 дитини. Було здійснено 103567 

соціальних інспектувань сімей, відносно яких надійшли повідомлення 

про наявність складних життєвих обставин. 

Під соціальним супроводом  у звітному періоді перебувало 22524  

сімей. За підсумками здійснення соціального супроводу проведена така 

робота: 

3403 сім‟ям вирішено житлово-побутові проблеми (у тому числі 

314 сім‟ям надано допомогу у відновленні житла); 

2862 сім‟ям надано допомогу в лікуванні; 

1469 сім‟ям надано допомогу у працевлаштуванні; 

6994 сім‟ям налагоджено соціальні зв‟язки; 

4818 сім‟ям оформлено необхідні документи; 

956 сімей отримали реєстрацію; 

925 сімей влаштовано на навчання;  

524 сімей залучено до проходження реабілітаційних програм; 

        7365 сім‟ям надано гуманітарну допомогу. 

В ході здійснення соціального супроводу вдалося запобігти  

соціальному сирітству у 1630 сім‟ях (у 1273 сім‟ях попереджено ризик 

вилучення дитини, до 357 сімей повернуто дитину з державних закладів 

утримання). 

 

4) удосконалення 

контролю за 

дотриманням 

соціальних стандартів 

4) розроблення, 

випробування та 

затвердження 

стандартів надання 

соціальних послуг 

сім‟ям з дітьми, що 

опинилися в складних 

життєвих обставинах 

Мінсім‟ямолодьспорт У 2009 році Міністерством було розроблено Примірний галузевий 

стандарт надання соціальних послуг сім‟ям з дітьми, які перебувають у 

складних життєвих обставинах.     

Даний стандарт визначає основні напрямки, зміст, обсяги, процес 

надання соціальних послуг сім‟ям з дітьми, які перебувають у складних 

життєвих обставинах, принципи надання послуг зазначеній категорії та 

вимоги до надання послуг. 
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5) питома вага дітей з 

особливими 

потребами, які 

виховуються в сім‟ях, 

охоплених 

соціальними 

послугами  

5) удосконалення 

системи надання 

медичних та 

соціальних послуг 

сім‟ям, які виховують 

дітей з особливими 

потребами 

МОЗ 

Мінсім‟ямолодьспорт 

          У зв„язку із збільшенням хворих дітей, що потребують тривалого 

медичного спостереження, лікування та отримання комплексу 

реабілітаційних заходів наказом Міністерства охорони здоров„я України 

від 02.02.2010 № 70 запроваджено створення в структурі будинків 

дитини центрів медико-соціальної реабілітації раннього втручання для 

надання допомоги дітям з обмеженими фізичними можливостями з 

урахуванням категорії дітей, які потребують постійного медичного 

спостереження та відповідних лікувально-діагностичних 

реабілітаційних й абілітаційних заходів; матеріально-технічних ресурсів 

закладів системи МОЗ; професійного кадрового потенціалу.  

6) питома вага дітей, 

які можуть бути 

повернуті із закладів 

у сім'ї 

6) розроблення та 

впровадження 

технології соціальної 

роботи з сім‟ями, діти 

яких можуть бути 

повернуті із закладів у 

сім'ї  

Мінсім‟ямолодьспорт Службами у справах дітей та центрами соціальних служб для сім„ї, 

дітей та молоді здійснюється комплекс заходів, спрямованих на 

здійснення соціального супроводу сімей, діти яких виховуються в 

державних закладах і можуть бути повернуті в біологічну сім„ю. 

Зазначена робота ведеться відповідно до: 

- законів України “Про охорону дитинства”, “Про соціальну роботу 

з дітьми та молоддю”, “Про соціальні послуги”; 

- наказу Мінсім'ямолодьспорту від 25.04.2008 № 1795 “Про 

затвердження Порядку здійснення соціального супроводу центрами 

соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді сімей та осіб, які опинилися 

у складних життєвих обставинах”; 

- Примірного галузевого стандарту надання соціальних послуг 

сім‟ям з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах”. 

 

Завдання 7. Поліпшення умов утримання і виховання дітей 
1) удосконалення 

мережі будинків-

інтернатів першого 

профілю системи 

праці та соціального 

захисту населення 

залежно від потреб 

регіонів 

1) опрацювання 

питання щодо шляхів 

реформування дитячих 

будинків-інтернатів 

першого профілю 

системи праці та 

соціального захисту 

населення 

Мінпраці 

Мінсім‟ямолодьспорт  

 

Протягом 2009-2011 років Міністерство співпрацювало з 

міжнародним проектом MATRA “Покращення якості життя та 

стандартів послуг для неповносправних дітей шляхом розбудови 

громадського суспільства”.  

Даний проект було запроваджено у 8 дитячих будинках-інтернатах 

ІІІ-ІV профілів системи органів праці та соціального захисту населення.  

Реалізація зазначеного проекту була спрямована на формування 

можливостей надання якісних соціально-медичних та реабілітаційних 

послуг дітям-інвалідам, стимулювання інтеграції у суспільство цих 
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дітей шляхом формування нових спроможностей надавачів послуг 

тощо.  

Покращення якості обслуговування дітей-інвалідів, які проживають 

у дитячих будинках-інтернатах, напряму пов‟язане з кваліфікацією 

обслуговуючого персоналу, а діяльність проекту передбачала саме 

навчання фахівців з фізичної реабілітації та обслуговуючого персоналу, 

який безпосередньо приймає участь у процесі годування 

тяжконеповносправних дітей. Діяльність проекту закінчилась у кінці 

2011 року. 

Фахівцями Навчально-реабілітаційного центру „Джерело” 

передбачається протягом 2011-2012 років продовжити навчання 

персоналу дитячих будинків-інтернатів та створити сприятливе 

середовище для підвищення результативності впровадження 

індивідуальних програм реабілітації дітей-інвалідів.  

 

 

 

 

 

 

2) визначення 

ефективності 

функціонування 

закладів, що належать 

до сфери управління 

МОН, МОЗ, Мінпраці 

2) проведення 

моніторингу 

ефективності 

функціонування 

закладів, що належать 

до сфери управління 

МОН, МОЗ, Мінпраці 

Мінсім‟ямолодьспорт 

МОН  

МОЗ 

Мінпраці 

 

         З метою вивчення діяльності інтернатних закладів щодо 

соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування,  врахування досягнень і недоліків в організації процесу 

реорганізації діючих інтернатних закладів та забезпечення ефективного 

функціонування мережі закладів для дітей з умовами виховання, 

наближеними до сімейних та родинних, Міністерством був розроблений 

проект критеріїв  моніторингу стану соціального захисту дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування, в інтернатних закладах. 

         Даний проект був розісланий до заінтересованих міністерств         

05. 07.2011 року (лист № 20/4371) для розгляду та надання пропозицій. 

Також, відповідно до пункту 7.3. витягу з протоколу № 90 

засідання Кабінету Міністрів України від 07 грудня 2011 року, з метою 

вивчення питання забезпечення належних умов для виховання дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих 
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будинках та інтернатних закладах, при Міністерстві освіти і науки, 

молоді та спорту України створено робочу групу за участю 

представників центральних органів виконавчої влади (наказ 

МОНмолодьспорту від 27.12.2011 № 1540), та передбачено у період з 28 

грудня 2011 року по 31 січня 2012 року здійснити відповідні перевірки. 

 

3) повернення дітей 

до біологічної родини 

3) запровадження 

загальної системи 

ведення соціальних 

паспортів (історій) 

дітей, що перебувають 

в закладі (включаючи 

відомості про батьків, 

родичів, можливості 

для повернення в 

біологічну родину, під 

опіку/піклування) 

Мінсім‟ямолодьспорт 

МОН  

МОЗ 

 

Вся інформація про дитину-сироту чи дитину, позбавлену 

батьківського піклування, зберігається в особовій справі дитини, яка 

ведеться відповідно до Порядку ведення особової справи дитини-сироти 

та дитини, позбавленої батьківського піклування, затвердженого у 

листопаді 2008 року. Особова справа формується службою у справах 

дітей за місцем походження дитини незалежно від форми влаштування 

цієї дитини. 

 

4) надання допомоги 

у профорієнтаційній 

підготовці 

старшокласників  

4) запровадження 

навчальної програми 

профорієнтаційної 

підготовки 

старшокласників 

МОН 

Мінсім‟ямолодьспорт  

Мінпраці 

 

          З метою поліпшення якості освіти, умов утримання та соціальної 

адаптації дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового 

розвитку, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 

які навчаються у інтернатних закладах Міністерство освіти і науки, 

молоді та спорту України видало наказ від 08.07.2011 № 765 “Про 

затвердження заходів щодо удосконалення діяльності інтернатних 

закладів на період до 2012 року”.  З метою професійної соціалізації 

дітей з особливими потребами, дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, вищезазначеним наказом надано доручення  

Міністерству освіти і науки, молоді та спорту Автономної республіки 

Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської та 

Севастопольської міських державних адміністрацій до 01.10.2011 року 

закріпити (шляхом укладання угод) спеціальні загальноосвітні школи 

(школи-інтернати) за професійно-технічними училищами відповідного 

профілю, з урахуванням стану здоров‟я дітей та запиту ринку праці в 

регіоні.  

5) створення умов для 

забезпечення доступу 

дітей до отримання 

відповідного 

освітнього рівня 

5) закріплення 

закладів за 

загальноосвітніми 

навчальними 

закладами з метою 

рівного доступу дітей 

до високоякісної 

загальної освіти; 

визначення дітей з 

особливими 

потребами 

МОН 
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забезпечення переходу 

на навчання дітей в 

загальносвітні 

навчальні заклади 

МОН 

Мінпраці 

У багатьох навчальних закладах встановлено  мультимедійні 

системи, діють програмно-апаратні комплекси “Профорієнтаційний 

термінал”, розроблені Державним центром зайнятості, за допомогою 

яких вихованці інтернатних закладів ознайомлюються з ринком 

професій, мають змогу перевірити свої здібності та готовність до 

заняття певними професіями. 

Для забезпечення якісного функціонування системи 

професійного інформування вихованців шкіл-інтернатів 

адміністраціями інтернатних закладів в усіх областях налагоджено  

тісну співпрацю з професійно-технічними навчальними закладами 

шляхом укладання угод. 

Також з метою соціалізації старшокласників, спрямування їх на 

свідоме життєве та професійне самовизначення у загальноосвітніх 

закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, в навчальні плани уведено курси “Основи вибору професії”. 

 

6) запровадження 

сімейноорієнтованих 

служб та послуг для 

дітей 

6) розроблення та 

відпрацювання в 

експериментальному 

режимі комплексної 

моделі запобігання 

влаштуванню дитини в 

заклад 

Мінсім‟ямолодьспорт З метою запобігання влаштуванню дітей у заклади відпрацьовано 

модель соціальної роботи, спрямованої на раннє виявлення жінки, яка 

має намір відмовитися від новонародженої дитини, та надання їй 

своєчасної адресної допомоги. Дана робота здійснюється через мережу 

консультаційних пунктів-центрів соціальних служб для сім‟ї, дітей та 

молоді у пологових стаціонарах, жіночих консультаціях та будинках 

дитини і соціальних центрів матері та дитини. 

Протягом 2011 року від пологових стаціонарів поступило 842 

повідомлення про жінок, які мали намір відмовитися від 

новонародженої дитини. 

В результаті здійснення соціальної роботи у пологових 

стаціонарах 544 жінки (63% від загальної кількості жінок, охоплених 

роботою) змінили своє рішення та залишили дитину в сім‟ї (з них 155 

осіб взято під соціальний супровід), 48 жінок було направлено до 

соціальних центрів матері та дитини. 

 

Завдання 8. Забезпечення соціального супроводження дітей після завершення їх перебування в закладах та сім’ях 

громадян 
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1) забезпечення дітей 

соціальним житлом 

1) розроблення 

порядку надання 

випускникам закладів 

соціальних 

гуртожитків 

Мінсім‟ямолодьспорт 

МОН 

МОЗ 

Мінпраці 

Мін‟юст  

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 08.09.2005 

№ 878 “Про затвердження Типового положення про соціальний 

гуртожиток для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування” в Україні забезпечується розвиток мережі соціальних 

гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування.  

Основними завданнями соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування, є надання тимчасового 

житла строком на 3 роки та створення умов для соціальної адаптації 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 15 

до 18 років, а також осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, віком від 18 до 23 років, що не мають житла. 

Також мешканцям гуртожитку надаються безкоштовно соціальні 

послуги різного спрямування, направлені на підготовку до самостійного 

життя.  

         У 2011 році функціонувало 19 соціальних гуртожитків (в АР Крим, 

Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Запорізький, 

Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Кіровоградській, 

Київській, Львівській, Одеській (2), Рівненській, Сумській, 

Тернопільській, Чернігівській, Харківській, Хмельницькій областях). 

 Протягом 2011 року у соціальних гуртожитках  проживало 538 

осіб, з яких переважну більшість становили особи з числа дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування віком 18-23 років - 86 % та 

лише 14% - діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування 

віком 15-18 років.  

В ході здійснення соціальної роботи в соціальних гуртожитках 

для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування: 

459 осіб навчено соціально-побутовим навичкам; 

212 особам надано допомогу у налагодженні зв‟язки з родиною; 

177 особам надано допомогу у оформленні документів; 

368 особам організовано медичне обстеження; 

95 осіб влаштовано на навчання; 

174 осіб влаштовано на роботу; 

81 особу поставлено на облік в центр зайнятості; 
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46 осіб влаштовано на підготовчі курси до ВНЗ; 

187 осіб отримали реєстрацію; 

21 особі відновлено житло; 

146 осіб поставлено на квартирний облік; 

338 особам надано допомогу одягом, взуттям, інше. 

 

2) підготовка 

випускників закладів 

до самостійного 

життя 

2) розробка та 

виконання програми 

соціальної адаптації 

випускників закладів 

Мінсім‟ямолодьспорт 

МОН 

 

         Досягненням в 2009 році стало затвердження Примірного  

галузевого стандарту надання соціальних послуг з соціальної адаптації 

учнів та випускників закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, осіб з їх числа. Зазначений стандарт 

спрямовано на забезпечення якості надання соціальних послуг з 

соціальної адаптації для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування віком від 15 до 18 років, а також осіб з числа дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років. 

Так, з метою підготовки до самостійного життя дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування протягом 2011 року 

центрами соціальних служб для сім‟ї, дітей та молоді було охоплено 

навчанням з підготовки до самостійного життя 6914 дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування, з числа учнів 9–11 класів 

інтернатних закладів.  

Соціальними послугами Центрів охоплено 7126 дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування, з числа випускників 

інтернатних закладів та осіб з їх числа, у результаті яких: 

2166 особам надана допомога у налагоджені зв‟язків із родинами; 

290 особам надана допомога у оформлені документів; 

44 особи  працевлаштовані; 

173 особи отримали допомогу в лікуванні, догляді; 

271 особу залучено до реабілітаційних програм; 

44 осіб  отримали реєстрацію; 

299 осіб влаштовано на навчання; 

644 особам надано допомогу одягом, взуттям, продуктовими 

наборами. 

 

3) запровадження 3) підготовка та Мінсім‟ямолодьспорт          Не виконано у зв‟язку із відсутністю фінансування даного заходу. 
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програми соціальної 

адаптації випускників 

закладів 

видання “Абетки 

життя” 

 

Завдання 9. Забезпечення підготовки та перепідготовки фахівців для роботи у закладах з усиновлювачами, 

опікунами/піклувальниками, батьками-вихователями, прийомними батьками 
1) забезпечення 

підготовки фахівців у 

вищих навчальних 

закладах за 

спеціальностями 

«соціальна 

педагогіка» та 

«соціальна робота» 

1) введення до 

навчальних планів 

підготовки фахівців 

(магістрів) у вищих 

навчальних закладах 

за спеціальностями 

«соціальна педагогіка» 

та «соціальна робота» 

спецкурсу «Оцінка 

стану дитини в сім'ї» 

МОН 

Мінсім‟ямолодьспорт 

 

          На виконання зазначеного завдання та з метою покращення роботи 

в сфері захисту прав дитини Мінсім‟ямолодьспортом постійно 

проводяться семінари для спеціалістів служб у справах дітей, на яких 

висвітлюються особливості роботи та аспекти , на які потрібно звернути 

найбільшу увагу. Так, в 2011 році було проведено: 

          - 4 семінари для керівників та спеціалістів служб у справах дітей 

обласних, Київської та Севастопольської міських державних 

адміністрацій; 

          - 1 освітній семінар для завідувачів притулків для дітей служб у 

справах дітей; 

          - проведено навчання з підвищення кваліфікації для працівників 

служб у справах дітей м. Києва та Київської області; 

          - проведено 2 конференції: 

            в рамках головування України в Раді Європи - міжнародна 

конференція «Протидія насильству щодо дітей: від окремих дій до 

комплексних стратегій»; 

            з нагоди Міжнародного дня захисту дітей. 

 

Також, у  2011 році здійснено підготовку спеціалістів центрів 

соціальних служб для сім‟ї, дітей та молоді щодо організації і 

проведення соціальної роботи з сім‟ями, які опинилися у складних 

життєвих обставинах. Підготовлено 26 спеціалістів за Програмою 

підготовки спеціалістів центрів соціальних служб для сім‟ї, дітей та 

молоді щодо соціального супроводу сімей, які опинилися у складних 

життєвих обставинах. Це дало змогу забезпечити впровадження даної 

Програми в регіонах. 

 Також, за зазначений період пройшли навчання та отримали 

рекомендацію обласних центрів соціальних служб для сім‟ї, дітей та 

молоді щодо створення прийомних сімей та дитячих будинків сімейного 

2) підготовка 

працівників 

2) забезпечення 

підготовки та 

підвищення 

кваліфікації 

відповідних кадрів для 

закладів, соціальних 

працівників, 

прийомних батьків, 

батьків-вихователів, 

опікунів 

(піклувальників), 

усиновителів 

Мінсім‟ямолодьспорт 
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типу 653 особи (170 осіб та 420 сімей) та здійснено підготовку 1365 

кандидатів в опікуни та піклувальники. 

Крім того, протягом 2011 року центрами соціальних служб для 

сім‟ї, дітей та молоді було проведено навчання для 1787 прийомних 

батьків та 308 батьків-вихователів з метою підвищення їх виховного 

потенціалу. 

  

 


