
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 2013 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 
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З метою забезпечення процесу реформування системи закладів для 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, протягом 2013 

року було вжито ряд заходів. 
1. В Україні функціонує 324 інтернатні установи соціального захисту 

населення, у тому числі 55 дитячих будинків-інтернатів, в яких на повному 
державному утриманні перебуває 6,9 дітей з вадами фізичного та 
розумового розвитку (із них – 199 дітей-сиріт, 1451- дітей, позбавлених 
батьківського піклування). 

З метою реінтеграції у родину дітей-інвалідів, які перебувають у 
дитячих будинках-інтернатах, а також запровадження превентивних 
заходів щодо запобігання влаштуванню дітей-інвалідів до цих установ 
протягом 2013 року  проводились  заходи щодо:  

- створення відділень денного перебування дітей-інвалідів; 
- створення відділень тимчасового перебування (відділення для 

перебування дітей-інвалідів на п’ятиденний, місячний строк з метою 
поступового повернення до родини);  

- активізації діяльності молодіжних відділень, розвиток трудових 
майстерень (виконання індивідуальних програм реабілітації інвалідів для 
набуття трудових навичок). 

Так, у 2013 році відділення денного догляду для дітей-інвалідів 

створенні у Шахтарському дитячому будинку-інтернату (Донецька 
область), Білгород-Дністровському та Одеському  дитячому будинку-

інтернаті  (Одеська область). 

2. З  метою покращення якості надання соціальних послуг для людей з 
інвалідністю в установах соціального захисту населення у 2013 році 
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Мінсоцполітики у співпраці з міжнародними експертами з мережі SOFT 
Tulip (Нідерланди) 2-х денний навчальний курс для лікарів та медичних 
сестер (60 працівників Знам’янського дитячого будинку-інтернату 
Кіровоградської області та Ладижинського дитячого будинку-інтернату 
Вінницької області пройшли навчання за зазначеною програмою).  

3. У зв’язку із зменшенням контингенту дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, та розвитком сімейних форм виховання,   рішеннями 
обласних державних адміністрацій затверджені та виконуються регіональні 
програми розвитку освіти, якими передбачено формування мережі навчальних 
закладів, необхідної для надання освітніх послуг відповідно до потреб населення. 
Окремими розділами передбачені заходи по реформуванню та вдосконаленню 
мережі інтернатних закладів усіх типів, перепрофілювання та оптимізація їх 
функціонування.  

Протягом 2013 року дано погодження на реформування 41 
інтернатного закладу, у тому числі 36 для дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, у різні типи навчальних закладів (дошкільні 
навчальні заклади, санаторні та спеціальні загальноосвітні навчальні 
заклади, навчально-реабілітаційні центри, навчально-виховні комплекси, 
соціальні центри тощо).  

Так, наприклад, у Дніпропетровській області протягом 2011-2013 років 
реформовано 21 інтернатний заклад, у Харківській - 14 навчальних закладів 
інтернатного типу. 

Внаслідок проведеної роботи за останній рік мережа дитячих будинків 
зменшилася на 13 закладів (у 2012 – 107, в них дітей –  4332; 2013 – 94, дітей – 

3458) та шкіл-інтернатів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, на 8 закладів (у 2012 – 72, в них дітей – 9269; 2013 – 64, дітей – 

7933). 

4. Наказом Міністерства охорони здоров’я України “Про заходи щодо 
розвитку будинків дитини” 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 категорій дітей, які потребують постійного 
медичного спостереження та відповідних лікувально-діагностичних 
реабілітаційних та абілітаційних заходів за наявності матеріально - 
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технічних ресурсів закладів та професійного кадрового потенціалу. 

Подібні заклади вже створені на базі будинків дитини 
Дніпропетровської, Житомирської областей, м. Києва. 
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З метою нормативно-правового забезпечення діяльності закладів 
протягом 2013 року було вжито ряд заходів, а саме: 

1. Наказом МОНмолодьспорту та Мінсоцполітики від 10.09.2012                    
№ 995/557 було затверджено нове Положення про дитячі будинки і 
загальноосвітні школи-інтернати для дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, яким зокрема передбачені такі нововведення: 

У зв’язку із цим Міністерством освіти і науки України були 

направлені Міністерству освіти і науки, молоді та спорту Автономної 
Республіки Крим, управлінням (департаментам) освіти і науки обласних, 
Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій 
рекомендації щодо організації роботи інтернатних закладів для дітей-сиріт 
та дітей, позбавлених батьківського піклування, з метою забезпечення в 
них належних умов для проживання, навчання, виховання, професійної 
орієнтації, соціальної адаптації дітей та підготовки їх до самостійного 
життя (лист від 31.01.2013 № 1/9-66). 

При цьому Міністерством соціальної політики України також були 
надіслані до Міністерства освіти і науки, молоді та спорту Автономної 
Республіки Крим, служб у справах дітей обласних, Київської та 
Севастопольської міських державних адміністрацій рекомендації щодо 
умов влаштування та утримання дітей у дитячих будинках і 
загальноосвітніх школах-інтернатах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування ( лист від 05.03.2013 № 751/0/205). 

2. З метою попередження соціального сирітства шляхом розвитку 
системи надання соціальних послуг сім’ям, які перебувають у складних 
життєвих обставинах, та забезпечення кожної дитини сімейним 
вихованням (або умовами виховання, наближеними до сімейних) 
17.06.2013 року створено робочу групу з розробки та впровадження 
інноваційних  підходів з попередження та подолання явища сирітства в 
Україні, до складу якої увійшли Уповноважений Президента України з 
прав дитини, представники Міністерства соціальної політики України, 
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служб у справах дітей Київської міської, Київської та Дніпропетровської 
обласних державних адміністрацій, Київського міського центру соціальних 
служб для сім'ї, дітей та молоді, Благодійного фонду “Розвиток України”, 
Представництва Благодійної організації “Надія і житло для дітей” в 
Україні, Всеукраїнської громадської організації “Ліга соціальних 
працівників України”, організації “Українська фундація громадського 
здоров’я”, Міжнародної благодійної організації “Партнерство “Кожній 
дитині”, Українського фонду “Благополуччя дітей”   

3. Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 
11.04.2012 № 213-р. на базі комунального закладу “Дитячий будинок “Наш 
дім” Кіровоградської міської ради Кіровоградської області” з квітня 2012 
року по грудень 2013 року було успішно проведено експеримент із 
запровадження інноваційної форми влаштування і виховання дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування. 

4. На виконання третього абзацу підпункту 3 пункту 1 Указу 
Президента України від 01.06.2013 № 312 “Про додаткові заходи із 
забезпечення гарантій реалізації прав та законних інтересів дітей”, 
Міністерством соціальної політики України розроблено проект Типового 
положення про центр соціальної підтримки дітей та сімей, який має на 
меті: регламентувати порядок створення та функціонування закладів для 
надання комплексу соціальних послуг, спрямованих на підвищення 
спроможності сімей забезпечити належний догляд та виховання дітей, 
попередження розлучення дітей з батьками, забезпечення права дітей-сиріт 
та дітей, позбавлених батьківського піклування, на виховання в сім’ї або 
умовах, наближених до сімейних. 

З урахуванням позитивного досвіду функціонування дитячого 
будинку “Наш дім” при проведенні вищезазначеного експерименту  
проектом положення передбачено створення в структурі центру соціальної     
підтримки    дітей   та   сімей   Малого   групового   будинку –                 

відділення закладу, призначеного для проживання та виховання  дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в умовах 
наближених до сімейних  

Наразі даний проект акта знаходиться на розгляді Уряду. 
5. Відповідно до доручень Першого віце-прем’єр-міністром України             
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С. Арбузова від 01.07.2013 № 23246/1/1-13 та Віце-прем’єр-міністра 
України Ю. Бойка від 15.08.2013 року № 23246/3/1-13, з метою сприяння у 
реалізації права кожної дитини-сироти та дитини, позбавленої 
батьківського піклування, на виховання в сім’ї, або умовах, максимально 
наближених до сімейних, 28.11.2013 Міністерством соціальної політики 
України була проведена нарада з питань реформування системи закладів 
для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, за участю 
представників Міністерства освіти і науки, Міністерства охорони здоров’я 
та Міністерства фінансів. 

На зазначеній нараді були обговорені питання щодо досягнень та 
перспектив 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, а також перспектив створення закладів для дітей-сиріт 
та дітей, позбавлених батьківського піклування, з умовами виховання, 
наближеними до родинних. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


