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Шановний пане Іване!

У Київській обласній державній адміністрації опрацьовано Ваш запит на 
інформацію, зареєстрований від 25.05.2021 № І-299/01-23, про дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування, про що, в межах компетенції, 
повідомляємо.

Частиною другою статті 19 Конституції України встановлено, що органи 
державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи 
зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що 
передбачені Конституцією та законами України.

Відповідно до частини першої статті 1 Закону України «Про доступ до 
публічної інформації», публічна інформація – це відображена та 
задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що 
була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних 
повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка 
знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників 
публічної інформації, визначених цим Законом.

За інформацією, наданою департаменту охорони здоров’я Київської 
обласної державної адміністрації Комунальним закладом Київської обласної 
ради «Спеціалізований обласний будинок дитини м. Боярка» (далі – КЗ КОР 
«СОБД м. Боярка») та Комунальним закладом Київської обласної ради 
«Спеціалізований обласний будинок дитини м. Біла Церква» (далі – КЗ КОР 
«СОБД м. Б. Церква»), всього станом на 01.04.2021 перебувало дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування, у:

КЗ КОР «СОБД м. Боярка» – 101 дитина;
КЗ КОР «СОБД м. Б. Церква» – 30 дітей.
Станом на 31.12.2020 діти-сироти та діти, позбавлені батьківського 

піклування, які є внутрішньо переміщеними особами у цих закладах не 
перебували.

Крім того, на території Київської області функціонують два обласних 
санаторних заклади, підпорядковані Київській обласній раді: Комунальне 
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некомерційне підприємство Київської обласної ради «Київський обласний 
дитячий санаторій» та Комунальне некомерційне підприємство Київської 
обласної ради «Обласний дитячий санаторій «Поляна». 

Вказані санаторно-курортні заклади надавали цілорічно санаторно-
курортну допомогу дітям області, у тому числі дітям з інвалідністю, із 
багатодітних та малозабезпечених сімей, дітям-сиротам та дітям, які 
залишилися без батьківського піклування, та ін. У зв`язку із пандемією гострої 
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, 
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 
№ 211, наказами керівників цих санаторно-курортних закладів з березня 
2020 року по цей час припинено прийом дітей області на санаторно-курортне 
лікування.

За інформацією департаменту соціального захисту населення Київської 
обласної державної адміністрації, у Київській області діє один 
Білоцерківський дитячий будинок-інтернат, який розрахований на 180 ліжко-
місць. 

Станом на 25.05.2021 в інтернатному закладі перебуває 159 осіб, з них у 
молодіжному відділенні – 66 осіб з інвалідністю; у відділенні підтриманого 
проживання – 12 осіб з інвалідністю; у дитячому відділенні – 81 дитина з 
інвалідністю.

Додатки: 1. Інформація департаменту освіти і науки Київської обласної 
державної адміністрації на 1 арк. в 1 прим.
2. Інформація служби у справах дітей та сім’ї Київської обласної 
державної адміністрації на 2 арк. в 1 прим.

З повагою

Керівник апарату                                                               Марина ЧЕРНИШОВА
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Скачек 206-74-77
Плавська 279-84-52
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Антонюк 286-86-63
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