
Додаток до листа

Луганська область

Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (за первинним обліком) станом на 01.04.2021 
(за оперативними даними служб у справах дітей виконкомів міських, сільських, селищних рад, райдержадміністрацій, які розташовані на 

території, підконтрольній українській владі)
Всього дітей 
сиріт та дітей,
позбавлених 
батьківського 
піклування 
станом на 
01.04.2021

з них влаштовані до:
сімей 
опікунів/
піклуваль

ників

ПС/
ДБСТ

тимчасов

о в сімї 
родичів, 
знайомих

ЦСПР ПТУ/
ВНЗ

будинок 
дитини

будинок-
інтернат

інтернатні

заклади 
освіти

дитячих 
будинків

лікарні/
санаторії

перебуваю

ть у 
розшуку

1450 1010 270 19 5 20 28 14 82 - 2 -

Інформація про 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 станом на 31.12.2020

Кількст ь  
 діте й - сирі т   т а  
 діте й ,   позбавлени х  
батьківськог о  
піклуванн я ,   щ о  
прибул и   з  
 населени х   пункті в ,  
н а   територі ї   яки х  
орган и   державно ї  
влад и   тимчасов о   н е  
здійснюют ь   сво ї  
повноваження

Кількість дітей, що знаходяться

опіка/
піклув

ання

ПС/ДБСТ тимчасов

о в сімї 
родичів/

знайомих

ЦСПР ПТУ/ВНЗ будинок 
дитини

будинок-
інтернат

інтернатні 
заклади

дитячий 
будинок

лікарня у 
розшуку

103 27 62 - - 3 - - 11 - - -

Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,
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обласної державної адміністрації
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які влаштовані до сімейних форм виховання, протягом І кварталу 2021 року

кількість дітей-сиріт та 
дітей. позбавлених 

батьківського піклування. 
які влаштовані до

сімейних форм виховання

Усиновлення опіка/піклування ПС/ДБСТ повернені в біологічну 
родину

57 3 33 21 -

Кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей

та дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування  та осіб з їх числа, які виховуються в них

станом на 01.04.2021

Кількість дитячих будинків 
сімейного типу

Кількість дітей-сиріт, дітей 
позбавлених батьківського 
піклування  та осіб з їх числа, які 
виховуються в дитячих будинках 
сімейного типу

Кількість прийомних сімей Кількість дітей-сиріт, дітей 
позбавлених батьківського 
піклування  та осіб з їх числа, які 
виховуються в прийомних сім’ях

26 190 78 144


