
 

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 2014 році 
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Завдання 10. Забезпечення функціонування оптимальної мережі закладів для дітей з умовами виховання, наближеними до сімейних та 
родинних 
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З метою забезпечення процесу реформування системи закладів для 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, протягом                    
2014 року було вжито ряд заходів. 

1. У зв’язку із зменшенням контингенту дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, та запровадженням сімейних форм виховання,   
рішеннями обласних державних адміністрацій затверджено 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 мережі 
інтернатних закладів усіх типів, перепрофілювання та оптимізація їх 
функціонування.  

Протягом 2014 року дано погодження на реорганізацію 20   
інтернатних закладів, у тому числі 13  - для дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, у різні типи навчальних закладів.  

Так, наприклад, протягом дії Програми реформовано у Харківській 
області 16 навчальних закладів інтернатного типу. 

Внаслідок проведеної роботи, за останній рік мережа дитячих будинків 
зменшилася на 30 закладів  та 1,3 тис. дітей (у 2013 р. – 94, в них дітей –  3458; 

2014 р. – 64, дітей – 2109) та шкіл-інтернатів для дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, на 17 закладів та 3, 2 тис. дітей   
(у 2013 р. – 64, в них дітей – 7933; 2014  р. – 47, дітей – 4722). 

2. 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 
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можливостями з урахуванням категорій дітей, які потребують постійного 
медичного спостереження та відповідних лікувально-діагностичних 
реабілітаційних та абілітаційних заходів за наявності матеріально-

технічних ресурсів закладів та професійного кадрового потенціалу. 

Крім цього, на виконання розпорядження Кабінету Міністрів 
України № 16 від 27 травня 2013 року „Про затвердження Плану заходів з 
виконання Національної стратегії профілактики соціального сирітства на 
період до 2020 року” МОЗ України розроблено проект наказу МОЗ України 
„Про затвердження Типового положення про Центр медико-соціального 
захисту дітей” та надіслано на опрацювання та надання пропозицій до 
зацікавлених органів центральної влади. 

3.   У рамках гранту від Міжнародного банку реконструкції та 
розвитку і Міжнародної асоціації розвитку Жіночим консорціумом України 
та Всеукраїнською громадською організацією „Ліга соціальних працівників 
України” за сприяння Мінсоцполітики та місцевих органів виконавчої 
влади Чернігівської області було реалізовано проект із надання 
консультаційних послуг „Розробка регіонального плану заходів щодо 
трансформації інтернатних закладів, розвитку сімейних форм виховання та 
удосконалення системи соціальних послуг для дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування”, результати якого будуть враховані 
в ході реалізації проекту „Модернізація системи соціальної підтримки 
населення України”; 

4. За сприяння представництва благодійної організації „Надія і 
житло для дітей” та фонду Рената Ахметова „Розвиток України” наразі 
відбувається розвиток мережі центрів соціальної підтримки дітей та сімей 

(закладів нового типу). Завдяки плідній співпраці місцевих органів 
виконавчої влади із зазначеними організаціями розпочали свою роботу два 
такі заклади – у Макарівському районі Київської області та 
Дніпропетровському районі Дніпропетровської області.   

2) нормативно-

правове забезпечення  
діяльності закладів 
нового типу 

2) розроблення 
положення про заклад, 
умови виховання в 
якому наближені до 
родинних; типових 

Мінсоцполітики 

МОН 

 

 

 

З метою нормативно-правового забезпечення діяльності закладів 
протягом 2014 року було вжито ряд заходів, а саме: 

1. У зв’язку із затвердженням нового Положення про дитячі будинки і 
загальноосвітні школи-інтернати для дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування (наказ МОНмолодьспорту та Мінсоцполітики від 
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штатних нормативів та 
кваліфікаційних вимог 
до співробітників 
закладів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.09.2012 № 995/557), розроблені нові типові штатні нормативи  
інтернатних закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування (знаходяться на погодженні в заінтересованих органах 
центральної виконавчої влади); 

2. Постановою Кабінету Міністрів України від 22.10.2014 № 624 
внесено ряд суттєвих змін до постанови Кабінету Міністрів України                 
від 24.09.2014 № 866 „Питання діяльності органів опіки та піклування, 
пов'язаної із захистом прав дитини”, зокрема передбачено, що влаштування 
дітей до дитячих будинків та загальноосвітніх шкіл-інтернатів, в яких 
проживають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, 
здійснюється відповідно до направлень (путівок) служб у справах дітей. 

3. Мінсоцполітики наразі здійснюється реформування системи 
надання соціальних послуг, метою якої є покращення якості та 
ефективності соціальних послуг, зокрема, стосовно дітей-інвалідів. 

Вживаються заходи щодо деінституалізації інтернатних установ для 
дітей-інвалідів, спрямовані на створення умов для соціальної інтеграції 
дітей у суспільство. 

Розроблено та затверджено стандарт денного догляду, а також 
створюються відділення денного догляду (станом на 20.09.2014 утворено та 
діє 71 відділення денного догляду дітей-інвалідів). 

Відділення тимчасового перебування створено при Снятинському 
дитячому будинку-інтернаті Івано-Франківської області та розробляється 
стандарт зазначеної послуги. 

За підтримки благодійного фонду „Щаслива дитина”, в рамках 
проекту „Створення будинку соціальної адаптації для дітей з особливими 
потребами „Щаслива оселя”, на території Чернігівського дитячого 
будинку-інтернату створено два будинки з умовами проживання, 
максимально наближеними до сімейних, в яких мешкає 18 вихованців. 
Діти забезпечені 5-ти разовим харчуванням, отримують реабілітаційні 
послуги, протягом дня знаходяться під наглядом досвідчених вихователів 
та молодшого медичного персоналу. 

4. Міноцполітики розроблено та подано на розгляд Уряду проект 
постанови Кабінету Міністрів України „Про затвердження Примірного 
положення про центр соціальної підтримки дітей та сімей”, який має на 
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меті створення умов для забезпечення права дитини на проживання в сім’ї, 
в територіальній громаді, розвиток доступних послуг превентивного 
характеру для підтримки сімей і забезпечення альтернативного догляду 
дітей в сімейних умовах. 

Проектом акта місцевим органам виконавчої влади та органам 
місцевого самоврядування надається можливість утворювати центри 
соціальної підтримки дітей та сімей (далі – Центр) шляхом злиття, 
приєднання, поділу, перетворення установ, що надають соціальні послуги, 
з урахуванням соціальних потреб відповідної адміністративно-

територіальної одиниці.  
Це альтернатива тривалому утриманню різних категорій осіб, у тому 

числі дітей, у закладах обласного підпорядкування, що ускладнює 
подальшу соціалізацію та інтеграцію їх у громаду. 

Утворення Центрів не потребуватиме додаткових видатків із 
державного бюджету, так як у них будуть створені відділення виключно з 
тими функціями, які необхідні територіальній громаді, на заміну установам 
та закладам із подібними функціями в межах відповідної адміністративно-

територіальної одиниці. 
Через поєднання у Центрі різних послуг, що надаються в умовах 

цілодобового перебування та денного стаціонару, появу можливості 
комплексного підходу до вирішення проблем жителів територіальної 
громади значно здешевлюється їх вартість: для порівняння – в 5–6 разів, 
ніж послуга на утримання дитини в інтернатному закладі.  

Крім того, створення Центрів унеможливить влаштування дітей до 
інтернатних закладів обласного підпорядкування,  установ та закладів, які 
фінансуються за рахунок міжбюджетних трансфертів. Кошти, вивільнені за 
рахунок зменшення контингенту дітей у таких закладах, можуть бути 
направлені на утримання Центрів, тобто на розвиток послуг у громадах.   

Також проект акта відповідає пріоритетам розвитку держави, 
визначеним Урядом у Концепції реформування місцевого самоврядування 
та територіальної організації влади в Україні, затвердженій 
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 01.04.2014 № 333-р, 
відповідно до якої одним з головних завдань реформи є забезпечення 
територіальної доступності, що передбачає надання послуг на території 
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громади, де проживає особа. 
Методики роботи в Центрі орієнтовані на соціальну підтримку сім’ї 

та повернення в найкоротші терміни дитини до її батьків, матері з дитиною 
в громаду.  

Такий підхід дає можливість надати своєчасну допомогу дітям та 
сім’ям з дітьми, у тому числі і на ранній стадії виникнення проблеми, 
охоплюючи якомога більшу кількість осіб, які цього потребують.  

Отже, діяльність Центрів сприятиме оптимізації системи управління 
різних суб’єктів соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю, дасть 
можливість створити ефективну систему підтримки вразливих сімей з 
дітьми на місцях, підвищити роль і відповідальність місцевих органів 
виконавчої влади та органів місцевого самоврядування за становище дітей 
та сімей. 

Вищезазначений проект направлено на розгляд Уряду у 05.02.2014 
року. 

Реформування 
системи закладів із 
залученням 
інвестицій 

Проведення роботи із 
залучення інвестицій 
для реформування 
системи закладів 

МОН  
МОЗ 

Мінсоцполітики 

 

Необхідність деінституалізації виховання дітей підтверджується і 
готовністю міжнародної спільноти підтримати Україну у цьому напрямку. 

Зокрема Британська організація Lumos також готова підтримувати 
Уряд України з питань деінституалізації виховання дітей, за підтримки якої 
в Україні успішно реалізується проект „Стратегічний огляд системи 
соціального захисту вразливих дітей” у Дніпропетровській області. 

Водночас, у відповідності до Стратегії партнерства Міжнародного 
банку реконструкції та розвитку з Україною на 2012-2014 роки, наразі 
Мінсоцполітики ініційовано реалізацію проекту „Модернізація системи 
соціальної підтримки населення України”, одним із компонентів якого є 
трансформація та перепрофілювання закладів стаціонарного перебування 
дітей з метою забезпечення  виховання кожної дитини у сім’ї. 

 

Розроблення 
механізму та 
залучення до 
співпраці 
громадських та 
благодійних 
організацій, 
вітчизняних та 
іноземних інвесторів 
для соціального 
захисту дітей, 
утворення закладів 

Співпраця органів 
виконавчої влади з 
громадськими та 
благодійними 
організаціями, 
інвесторами 
відповідно до 
законодавства 

МОН  
МОЗ 

Мінсоцполітики 

 

 

 

 


