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Про надання інформації  
 

Пане Іване! 
 

 

На Ваш запит щодо отримання публічної інформації  від 24 травня 2021 року 

та відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», служба 
у справах дітей обласної державної адміністрації в межах компетенції, 
повідомляє. 

За оперативною інформацією служб у справах дітей області станом на 
01.04.2021 на обліку дітей, які залишились без батьківського піклування, дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування перебувало 2268 дітей 
даної категорії, з них:  
1597 – в сім’ях опікунів/піклувальників; 
534 -  в прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу; 
9 - тимчасово в сім’ї родичів, знайомих; 
10 -  в центрах соціально-психологічної реабілітації дітей; 
20 -  в ПТУ, ВНЗ; 
44 - в закладах системи охорони здоров’я; 
7- в закладах системи соціального захисту; 

44 – в закладах системи освіти; 
1 – в медичному закладі; 
2 -  інше. 

 За інформацією із форми звітності № 1-ОПС (річна) «Звіт про кількість 
дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» за 2020 рік на кінець 
року перебувало 12 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 
переміщених із населених пунктів, на території яких органи державної влади 
тимчасово не здійснюють свої повноваження, і на тимчасово окупованій 
території України, з них: 6 - під опікою/піклуванням; 5 - у прийомних сім’ях, 
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дитячих будинках сімейного типу; 1- навчається та проживає у професійно-

технічних, вищих навчальних закладах. 
 На території області за оперативною інформацією служб у справах дітей 
області станом на 01.04.2021 функціонувало 60 дитячих будинків сімейного типу 
та 128 прийомних сімей в яких виховувалося 654 дитини-сироти, дітей, 
позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа. 
 За інформацією із форми звітності № 1-ОПС (річна) «Звіт про кількість 
дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» за 2020 рік: на кінець 
року на первинному обліку перебувало 2309 дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, з них: 1628 – під опікою/піклуванням, 552 – у 
прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу; протягом року знято з 
первинного обліку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування у 
зв’язку з поверненням дитини на виховання до батьків або одного з них – 9 дітей 
та з усиновленням - 30 дітей. 

 

 

 

 

З повагою 

 

Начальник служби у справах дітей  
обласної державної адміністрації                                                 Тетяна ДОРОШ 
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