
 

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 2012 році 
 

Найменування 
показника 

Найменування 
заходу 

Відповідальні  
за виконання 

Стан виконання 

Завдання 10. Забезпечення функціонування оптимальної мережі закладів для дітей з умовами виховання, наближеними до сімейних та 
родинних 

1) забезпечення    
процесу 
реформування 
закладів 

1) розроблення заходів 
щодо реформування 
кожного закладу та 
забезпечення їх 
здійснення 

МОНмолодьспорт 
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        Наказом Міністерства освіти і науки України від 05.10.2009                
№ 915 затверджені заходи щодо виконання ІІ етапу Державної цільової 
соціальної програми реформування системи закладів для дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування. Також відповідно до 
зазначеного наказу Міністерству освіти і науки Автономної Республіки 
Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської 
міських державних адміністрацій доручено розробити плани 
удосконалення (реформування) кожного інтернатного закладу та створення 
умов, наближених до родинних.  
      Згідно статистичних даних, протягом 2010 - 2011 року зменшилася 
кількість інтернатних закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, а саме: шкіл-інтернатів з 78 (10,1 тис. дітей) до 
72 (9,3 тис. дітей); дитячих будинків з 114 (5, 2 тис. дітей) до 107              

(4, 3 тис. дітей). 
      Протягом 2012 року МОНмолодьспортом дано погодження на 
реорганізацію 24 інтернатних закладів у навчальні заклади інших типів: 
санаторні, навчально-реабілітаційні центри, дошкільні навчальні заклади, 
спеціалізовані школи з поглибленим вивченням окремих предметів тощо. 

       За інформацією Міністерства охорони здоров’я України в системі 
охорони здоров'я функціонує 47 будинків дитини на 5044 місць, у тому 
числі 42 спеціалізованих будинки дитини на 4639 місць та 5 будинків 
дитини загального типу на 405 місць. Кількість вихованців в будинках 
дитини за оперативними даними становить 3488. 

 

      Міністерством охорони здоров’я України в контексті основних завдань 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мінсоцполітики 

 

Державної цільової програми реформування системи закладів для дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, наказом 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 та 

реабілітаційних заходів;  
       - матеріально - технічних ресурсів закладів системи МОЗ; 
       - професійного кадрового потенціалу. 

       Такі заклади вже створені на базі будинків дитини Дніпропетровської, 
Житомирської, Харківської, Київської  областей, м. Києва.  
 

       З метою впровадження активної фази реформ соціальних послуг 
Міністерством соціальної політики України з 2014 року планується 
започаткування деінституалізації дитячих будинків-інтернатів шляхом:  

 створення відділень денного перебування дітей-інвалідів; 
 створення відділень тимчасового перебування;  
 активізації діяльність молодіжних відділень; 
 створення  та/або розвиток трудових майстерень. 

 

 

2) нормативно-

правове забезпечення  
діяльності закладів 
нового типу 

2) розроблення 
положення про заклад, 
умови виховання в 
якому наближені до 
родинних; типових 
штатних нормативів та 
кваліфікаційних вимог 
до співробітників 
закладів 

Мінсоцполітики 

МОЗ  
МОНмолодьспорт 

 

     Урядом прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України від 
11.04.2012 № 213-р “Про проведення у м. Кіровограді експерименту із 
запровадження інноваційної форми влаштування і виховання дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування”, яким передбачено 
проведення експерименту до  лютого 2014 року. 

      Успішна реалізація експерименту дозволить відпрацювати модель 
закладу для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 
умови виховання в якому максимально наближені до родинних; 
впровадити програми щодо реінтеграції вихованців у біологічні родини 
шляхом ведення індивідуальних планів роботи з дитиною та її сім’єю; 
розробити оптимальну штатну чисельність працівників таких закладів, 
санітарно-гігієнічні норми утримання дітей тощо. 



 

       Наказом Міністерства соціальної політики України від 08.06.2012              
№ 350 затверджено Порядок проведення експерименту із запровадження 
інноваційної форми влаштування і виховання дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, на базі комунального закладу 
“Дитячий будинок “Наш дім” Кіровоградської міської ради 
Кіровоградської області. 
    Спільним наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 
та Міністерства соціальної політики України від 10.09.2012 № 995/557 
затверджено нове Положення про дитячі будинки і загальноосвітні школи-

інтернати для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 
яким передбачено забезпечення прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, на належні умови проживання, різнобічний 
розвиток, виховання, здобуття певного рівня освіти, професійну 
орієнтацію, соціальну адаптацію та підготовку їх до самостійного життя. 

        Міністерством охорони здоров’я України опрацьовуються пропозиції 
від територіальних органів охорони здоров'я  щодо змін до Типового 
положення про будинок дитини, затвердженого наказом Міністерства 
охорони здоров’я України від 18.05.21998 № 123 “Про затвердження 
Типового положення про будинок дитини”, які необхідно внести до 
зазначеного Типового положення в контексті основних завдань Державної 
цільової програми реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, та положень Концепції розвитку 
будинків дитини на період до 2017 року, затвердженої  наказом МОЗ 
України від 02.02.2010 №70 “Про заходи щодо розвитку будинків дитини”. 

 

3) забезпечення 
реформування 
системи закладів із 
залученням 
інвестицій 

3) проведення роботи 
із залучення 
інвестицій для 
реформування системи 
закладів 

Мінсоцполітики 

МОНмолодьспорт 

 

      В листопаді 2011 року Міністерством соціальної політики України була 
створена міжвідомча робоча група 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), до складу якої увійшли представники: Міністерства 
соціальної політики України; Міністерства економічного розвитку і 
торгівлі; Міністерства освіти і науки, молоді та  спорту; Міністерства 

4) співпраця органів 
виконавчої влади з 
громадськими та 
благодійними 

4) розроблення 
механізму та 
залучення до співпраці 
громадських та 

МОНмолодьспорт  
 МОЗ 

Мінсоцполітики 

 



 

організаціями, 
інвесторами 
відповідно до 
законодавства 

благодійних 
організацій, 
вітчизняних та 
іноземних інвесторів 
для соціального 
захисту дітей, 
утворення закладів 

охорони здоров’я; служб у справах дітей Київської обласної та міської 
державних адміністрацій; служб у справах дітей Кіровоградської обласної 
державної адміністрації та міської ради; Представництва  Дитячого Фонду 
ООН (ЮНІСЕФ); Структурного осередку німецько-польсько-українського 
товариства в Україні; благодійної організації “Надія і житло для дітей”; 
“Українського фонду  “Благополуччя дітей”, Міжнародної благодійної  
фундації “Отчий дім”. 
     Протягом січня 2012 року робочою групою у складі представників 

Міністерства освіти і науки, молоді та  спорту, Міністерства охорони 
здоров’я, Міністерства внутрішніх справ, Міністерства соціальної політики, 
громадських та благодійних організацій, які опікуються питаннями захисту 
прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, якою було 

проведено перевірку інтернатних закладів, що належать до сфери 
управління відповідних центральних органів виконавчої влади щодо 
створення в них належних умов для навчання і виховання дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування.  
      Були проведені наради та семінари для керівників шкіл-інтернатів із 
залученням представників громадських організацій: 
    - 10.02.2012р.  - Всеукраїнська нарада на  тему: “Створення умов для 
соціалізації дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в 
інтернатних закладах”; 

    -  08.11.2012 – Всеукраїнська нарада “Забезпечення права на освіту дітей 
з особливими освітніми потребами в спеціальних загальноосвітніх школах-

інтернатах”; 
     - 05-06.09.2012 р. - Всеукраїнський науково-практичний семінар 
“Створення умов для соціалізації дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, в умовах реформування інтернатних закладів”. 

 


