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Вступ 

Регіональний стратегічний план реформування системи інституційного догляду та виховання дітей в Сумській області на 2018-2026 

роки (далі - Регіональний план) розроблено на виконання Національної стратегії реформування системи інституційного догляду та 

виховання дітей, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 09.08.2017 № 526-р (далі - Національна стратегія). 

Регіональний план ґрунтується на положеннях Конвенції ООН про права дитини та принципах Національної стратегії. 

Безпека і благополуччя кожної дитини є пріоритетом регіональної політики. Державні органи і посадові особи усвідомлюють свою 

відповідальність за долю дітей і визнають, що сім'я є найкращим середовищем для виховання і розвитку дитини, збереження сім'ї для дитини 

є головною умовою безпеки і благополуччя дитини. В рамках реформи всі рішення щодо дитини будуть прийматися з урахуванням її потреб, 

інтересів, дотримуючись принципу найвищих інтересів дитини. 

Мета 

Основною метою Регіонального плану є послідовне реформування діючої системи забезпечення прав дітей в регіоні та формування 

такої системи, яка забезпечить право дитини на проживання, догляд і виховання в сім'ї або умовах максимально наближених до сімейних, 

доступ до якісних соціальних, освітніх, медичних послуг. 

 Завдання 

Основними завданнями Регіонального плану є: 

створення ефективних механізмів координації і взаємодії усіх суб'єктів реформування системи інституційного догляду та виховання дітей; 

визначення рівнів відповідальності в процесі реформи; 

інтегрування основних принципів, цілей і завдань Національної стратегії в Регіональний план, регіональні програми та відомчі плани, плани 

місцевих адміністрацій; 
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впровадження механізму прийняття рішень в інтересах дитини, залучення дітей до прийняття рішень, що стосуються їх долі; 

створення системи якісних і ефективних послуг на рівні громад, що відповідають найвибагливішим потребам дітей і сімей з дітьми, з метою 

попередження розлучення дітей з біологічною родиною; 

забезпечення дітей-вихованців закладів інституційного догляду послугами, необхідними для реінтеграції в суспільство, утримання та 

виховання дітей в сімейному середовищі; 

збільшення кількості дітей з особливими освітніми потребами, охоплених інклюзивним навчанням, на 30% щороку (починаючи з 2018 

року);  

забезпечення надання соціальних послуг дітям та сім'ям з дітьми (включно з неурядовими організаціями), не менше 50% від загальної 

кількості тих, хто потребує таких послуг, (починаючи з 2026 р.); 

створення системи якісних і ефективних форм альтернативного догляду;  

створення умов для забезпечення прав дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, на  проживання і виховання в сім'ї або 

в умовах максимально наближених до сімейного середовища; 

організація підготовки та перепідготовки всіх суб'єктів, що мають повноваження і відповідальність у процесі реалізації Регіонального 

стратегічного плану дій з реформування системи інституційного догляду та виховання дітей у Сумській області на 2018-2026 роки; 

забезпечення достатньої кількості фахівців, які здійснюють свою діяльність у сфері захисту прав дітей та надання їм послуг; 

забезпечення нових структур, служб, послуг якісними кадровими ресурсами;  

обслуговування та керування професійної реконверсії (перепідготовки) кадрового потенціалу зі сфери інституційного догляду та виховання 

дітей; 

поступове зменшення кількості дітей в установах інституційного догляду та виховання на 20% щороку (починаючи з 2018 р.); 
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скорочення кількості закладів інституційного догляду та виховання дітей на 10% щороку (починаючи з 2018 р.); 

припинення до 2026 року діяльності всіх типів установ інституційного догляду та виховання дітей, в яких проживає понад 10 вихованців 

забезпечення поінформованості керівників і фахівців різних рівнів про процеси реформи; 

інформування громадськості та батьків про права дитини на сім'ю, на освіту в загальному середовищі і про обов'язки дорослих забезпечити 

реалізацію цих прав; 

просування значущості та необхідності розвитку альтернативних форм захисту дітей у ситуації ризику для забезпечення впровадження прав 

дітей та поліпшення добробуту дітей та їх сімей; 

гарантування стабільного і достатнього фінансування для виконання заходів Регіональної плану; 

забезпечення ефективності використання коштів, що спрямовуються на систему захисту, догляду та виховання дітей ; 

забезпечення реалізації Регіонального плану у встановлені терміни та у відповідності з встановленими показниками; 

забезпечення прозорості процесу реалізації Регіонального плану; 

інформування жителів регіону про результати виконання Регіональної плану; 

забезпечення моніторингу та оцінки стану дітей для гарантування їхнього добробуту в процесі впровадження Регіонального плану. 

Для досягнення зазначеної основної мети і завдань, з урахуванням результатів комплексного дослідження ситуації щодо забезпечення 

прав дітей у регіоні, Регіональний план передбачає ряд заходів, спрямованих на створення ефективних механізмів підтримки сімей з дітьми, 

які об'єднують фінансову, матеріальну допомогу та послуги для сприяння батькам у виконанні своїх обов'язків по догляду та вихованню 

дітей, подоланні складних життєвих обставин. 

Особливу увагу приділено питанням розвитку базових медичних, освітніх, соціальних послуг, послуг раннього втручання, 

інклюзивного навчання, альтернативних форм виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, підвищення 
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професійного рівня фахівців, що надають послуги дітям та сім'ям з дітьми, створенню умов для участі неурядових організацій у наданні 

послуг сім'ям з дітьми, а також питанням інформаційно-просвітницької діяльності, моніторингу та оцінки виконання плану. 

З огляду на головні принципи реформування діючих закладів інституційного догляду та виховання дітей, здійснена їх комплексна 

оцінка за методологією, наданої Міністерством соціальної політики України (листи від 12.12.2017 № 24322/0/2-17/37 та від 03.05.2018 № 

8426/0/2-18/37). 

На основі загальних результатів оцінки закладів, обласною міжвідомчою робочою групою (утвореної розпорядженням голови 

Сумської обласної державної адміністрації від 22.12.2017 № 767-ОД) визначена черговість трансформації закладів (додаток 1). 

Для визначення найбільш ефективної форми трансформації кожного закладу, будуть створені мультидисциплінарні команди, які 

проведуть оцінку закладу, персоналу та оцінку потреб кожної дитини, і складуть план трансформації закладу (включаючи план 

використання кадрових, фінансових, матеріальних ресурсів) і індивідуальні плани влаштування для кожної дитини, що передбачає також 

плани розвитку послуг для дітей. При складанні індивідуального плану дитини в першу чергу буде вирішуватися питання про реінтеграцію 

дитини в біологічну сім'ю. 

У процесі реформування кожного закладу переважно буде розглядатися можливість створення на їх базі інших освітніх, медичних, 

соціальних установ / центрів для надання послуг дітям та їх сім'ям, з урахуванням потреб громади, на території якої розташовується 

установа. 

Трансформація установ буде супроводжуватися встановленням мораторію / припиненням зарахування дітей, насамперед дітей у віці 

до трьох років; а також мораторію на нові працевлаштування і капіталовкладення. 

За результатами щорічного моніторингу та оцінки виконання Регіональної плану його перегляд і кореляція можуть проводитися 

щороку. У той же час, плановий перегляд і кореляція Регіонального плану будуть проведені в 2021, 2024 і 2026 роках. 

Ключові показники ефективності реформування системи інституційного догляду та виховання дітей у Cумській області, яких 

планується досягти за станом на 1 січня 2021: 
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створити умови для інклюзивного навчання у всіх опорних школах; 

зменшити кількість дітей, які виховуються в установах інституційного догляду та виховання дітей, на 30%; 

забезпечити інтеграцію в суспільство і послугами соціального супроводу випускників закладів інституційного догляду та виховання, дітей / 

осіб з числа вихованців прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей опікунів, піклувальників з метою їх підготовки до 

самостійного життя; 

забезпечити дітям і сім'ям з дітьми доступ до послуг відповідно до їх потреб, не менше ніж 20% (на рівні ОТГ). 

Ключові показники ефективності, яких потрібно досягти в наступні періоди, будуть визначені за результатами перегляду та кореляції 

Регіонального плану відповідно в 2021 і 2024 роках. 

Реалізація Регіонального плану буде здійснюватися на принципах державно-приватного партнерства з широким залученням до цієї 

роботи представників громадянського суспільства, неурядових організацій, донорів, інших зацікавлених осіб. 

Регіональний стратегічний план реформування системи інституційного догляду та виховання дітей в Сумській області на 2018 - 2026 

роки розроблений на основі комплексного дослідження ситуації щодо забезпечення прав дітей в регіоні.  

Оцінка стану дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, і послуг, що надаються дітям та їхнім родинам, проведена за 

методологією Міністерства політики України соціальної листи від (12.12.2017 № 24322/0 / 2-17 / 37).  
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I. Результати оцінки становища дітей у ситуації ризику і послуг, 

що надаються дітям та їхнім родинам 

1. Демографічна ситуація 

 

За даними дослідження населення області становить 1122059 осіб, серед них 164760 (14,6%) дітей.  

  Загальна чисельність населення, у порівнянні з 2009 роком , зменшилася на 62 тис., в тому числі чисельність дітей- майже на 

27 тис. 

 

 

 

Аналіз чисельності населення області свідчить про те, що відбувається процес скорочення наявного населення. Природне скорочення 

населення Сумської області у 2016 році склало для жінок 5528 осіб, а для чоловіків – 4351 особа. Від’ємне сальдо природного руху 



 8 

населення у 2016 році: народилось 8822 особи (дівчаток – 4201 особа, хлопчиків – 4621 особа); померло – 18701 особа (жінок – 9729 осіб, 

чоловіків – 8972 особи); природне скорочення – 9879 осіб, тобто померло осіб у 2 рази більше, ніж народилось.  

Від загальної чисельності населення підлітки та молодь у віці від 10 до 34 років становлять: жінки – 26,5 %, чоловіки – 32,6 %; у віці 

від 35 до 59 років жінок – 36,1 %, чоловіків – 38,1 %; у віці від 60 років і старші жінок значно більше – 29,1 %, тоді як чоловіків 19 %.  

Переважна більшість населення - 739336 (65,9%) осіб проживає в міських поселеннях, решта 382723 (34,1%) осіб - в сільській 

місцевості. Із загальної чисельності дитячого населення в містах проживає 117135 (71,1%) дітей, в селах, селищах 47625 (28,9%) дітей. 

Несприятлива демографічна ситуація в області пов’язана зі зменшенням народжуваності та загостренням проблем сім’ї: проблеми 

матеріального утримання і виховання дітей у сім’ях, особливо молодих, багатодітних та неповних. 

 

2. Сім'ї з дітьми 

 

На кінець 2017 року в області налічувалося 97008 домогосподарств, в яких проживають діти 0 - 17 років. З них 6088 (6,3%) сімей 

виховують трьох і більше дітей та мають статус багатодітної сім’ї. 

У той час, частка сімей, в яких діти виховуються одним з батьків (батьком або матір’ю) - 16602, що становить 17,1 % від загальної 

кількості сімей з дітьми. До цієї категорії відносяться сім’ї, у яких подружжя розлучилось, а також одинокі матері, які народили дітей, не 

перебуваючи у шлюбі. За даними державної статистичної звітності, щороку в області розлучаються близько 4 тисяч подружніх пар.  

Крім того, нерідкі випадки народження дітей неповнолітніми мамами: у 2017 році було зафіксовано 62 таких випадки. 

За даними дослідження, на обліку соціальних служб перебуває 4000 сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах.  

Переважно це сім’ї, в яких батьки ведуть нездоровий спосіб життя, зловживають алкоголем, вживають наркотичні засоби, а також 

неналежним чином виконують свої обов’язки з виховання та догляду за дітьми. 

Робота з надання допомоги кризовим сім’ям, надання їм відповідних соціальних послуг із підтримки сім’ї та інших необхідних 

послуг, є недостатньо скоординованою, про що свідчить велика кількість справ про позбавлення батьківських прав та про вилучення дітей у 

батьків у зв’язку з загрозою для життя і здоров’я дитини. 
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 10 

Так, протягом 2017 року органами опіки та піклування було подано до судів 111 позовів про позбавлення батьківських прав та 31 

позов про відібрання дітей у батьків без позбавлення їх батьківських прав. Протягом року судами було винесено 32 рішення про позбавлення 

батьківських прав одного або обох батьків і за рішенням суду 62 дітей були відібрані у батьків без позбавлення батьківських прав. 

Крім того, протягом 2017 року 94 дитини були відібрані у батьків за рішенням органів опіки та піклування в зв'язку з безпосередньою 

загрозою для життя і здоров'я дитини.  

Також у регіоні проживає 10023 сімей, в яких виховуються діти з обмеженою життєдіяльністю, 3341 сім’я, в якій обоє батьків або 

один з батьків мають інвалідність. Частка сімей з дітьми, у яких хоча б один з членів сім'ї має інвалідність, становить 5,8% від загальної 

кількості сімей з дітьми. Такі сім'ї потребують не тільки матеріальної допомоги, а також і соціального супроводу сім'ї і дитини, який 

повинен включати всі аспекти соціальної підтримки, реабілітації, адаптації, захисту дитини та підвищення ресурсу власних можливостей 

батьків для догляду і виховання дитини. 

Проблеми, з якими стикаються сім'ї з дітьми або батьками з інвалідністю, набагато комплексніші і ширші, ніж складне матеріальне 

становище. Тому питання соціальної підтримки сімей з дітьми вимагають комплексного підходу в їх вирішенні. 

 

3. Діти, які перебувають у складних життєвих обставинах 

 

Кількість дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах щорічно зростає. За період з 01.01.2015 по 01.01.2018 роки кількість 

дітей збільшилась на 221 особу або 37,9%. Зазначена ситуація свідчить, що знижується відповідальність батьків за виховання дітей, 

загострення конфліктів між батьками та дітьми, збільшується чисельність непрацюючих батьків, трудова міграція тощо.  

Протягом 2017 року на обліку в службах у справах дітей перебувало 790 дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах (без 

урахування дітей, влаштованих у заклади інституційного догляду та виховання дітей). 

Найбільше таких дітей перебувають на обліку в службах у справах дітей Ямпільської (60 дітей), Липоводолинської (55 дітей), 

Сумської (54 дитини), Лебединської (54 дитини), Роменської (52 дитини) райдержадміністрацій.      
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Головні причини постановки на облік дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, є неналежне виконання батьками 

своїх батьківських обов’язків та фізичне насильство по відношенню до дітей. Наприклад, у 2017 році 41 дитина стала жертвою жорстокого 

поводження з боку дорослих.  

Діти, які перебувають у складних життєвих обставинах, через недогляд з боку батьків, частіше за інших стають винуватцями 

правопорушень або жертвами злочинів. 

Так, у 2017 році в області 223 дитини скоїли правопорушення різного ступеня тяжкості. Найбільш поширеними злочинами серед 

дітей і підлітків є крадіжки, хуліганство, нанесення тілесних ушкоджень.  

За даними КУ “Сумський обласний наркологічний диспансер” 2 дітей в області мають наркозалежність і знаходяться під наглядом 

фахівців, однак реальні масштаби цієї проблеми в області вимагають більш детальних досліджень, а також більшої уваги до дітей з боку 

батьків, вчителів, дорослих з метою своєчасного їх виявлення та надання допомоги дітям.                   

 

4. Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування 

                                                                                                                                                                                                                                                         

Загальна  кількість  дітей - сиріт  та  дітей,  позбавлених   батьківського   піклування,   які  перебувають   на   первинному   обліку   в     

службах у справах дітей Сумської області станом на 01.01.2018 року становить 2044 дитини (1,24 % від загальної кількості дитячого 

населення). З них: 520 - діти-сироти і 1543 дитини, які позбавлені батьківського піклування. 

Протягом останніх років зберігається тенденція зменшення кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в 

області. Станом на 01.01.2016 – 2132 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, Станом на 01.01.2017 – відповідно 2048 

дітей вказаної категорії.  

У 1172 сім'ях опікунів, піклувальників виховується 1472 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, що становить 

76,3% від загальної кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 
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Станом на 01.01.2018 року в області 

функціонувало 22 дитячих будинки сімейного 

типу, в яких виховується 135 дітей, 160 прийомні 

сім’ї, в яких виховувається 322 дитини-сироти та 

діти, позбавлені батьківського піклування, що 

становило 16,7% від загальної кількості дітей-сиріт 

та дітей, позбавлених батьківського піклування. 

 

На обліку в області перебуває 493 дитини-сироти та дітей, позбавлених батьківського піклування, які можуть бути усиновлені. Так, у 

2017 році було усиновлено 38 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з них 31 громадянами України та 7 дітей 

іноземними громадянами.  

Слід зазначити, що в області намітилася тенденція до збільшення сімей, які бажають усиновити дитину. На час дослідження на обліку 

кандидатів в усиновлювачі перебувало 70 громадян, що на 20 осіб більше, ніж у 2015 році.  

 

5. Діти з порушеннями розвитку 

 

Діти з порушеннями розвитку та інвалідністю є в кожному районі, місті, ОТГ. Станом на 01.01.2018 в області проживає 3712 дітей з 

інвалідністю, що становить 2,1% від загальної кількості дитячого населення. Із них 434 (11,7%) дітей мають інвалідність підгрупи "А". 



 13 

В закладах інституційного догляду перебуває 2818 дітей, які мають відхилення у стані здоров’я, що становить 89,2% від загальної 

кількості вихованців. Із них 160 дітей (6%) мають комплексні відхилення у стані здоров’я. До порушень розвитку, які найчастіше 

реєструються у дітей, є порушення зору - 524 дитини (18,6% від загальної кількості дітей які мають відхилення у стані здоров’я), порушення 

мовлення - 513 дітей (18,2% від загальної кількості дітей які мають відхилення у стані здоров’я), порушення інтелектуального розвитку – 461 

дитина (16,4%), порушення опорно-рухового апарату - 253 дитина (8,9%), затримка психічного розвитку – 250 дітей (8,9%). 

Серед загальної кількості дітей, які перебувають на вихованні в закладах інституційного догляду в області на обліку перебуває 461 

дитина з інвалідністю, що становить 16,4%, із них 30 дітей потребують постійного догляду (підгрупа А). 

Такі діти потребують комплексної реабілітаційної, психолого-педагогічної підтримки і соціальної допомоги. Допомоги, підтримки та 

послуг також потребують їх батьки.  

 

6. Послуги для дітей і сімей з дітьми  

 

Освітні послуги                    

 

У Сумській області функціонують 505 закладів дошкільної освіти, де здобувають освіту 37783 дитини: у 261 функціонуючому закладі 

дошкільної освіти – 31362 особи, у 213 навчально-виховних комплексах, де є групи раннього та дошкільного віку – 5 618 осіб, у 11 опорних 

закладах загальної середньої освіти, що мають дошкільні групи – 381 особа, у 10 закладах загальної середньої освіти з короткотривалими 

дошкільними групами – 76 осіб, у 6 закладах позашкільної освіти – 307 осіб, у дошкільних групах 4 інтернатних закладів – 39 осіб. З них 

станом на вересень 2017 року в спеціальних закладах дошкільної освіти та групах компенсуючого типу перебуває 1947 дітей з особливими 

освітніми потребами, у тому числі 124 дитини з інвалідністю. У 5 адміністративно-територіальних одиницях створено інклюзивні групи для 

дітей з особливими освітніми потребами в дошкільних установах. 

Також важливо відзначити, що заклади дошкільної освіти переповнені, оскільки їх планова ємкість становить 33700 місць (відвідують 

37361 дитина). Таким чином, потрібно приділити особливу увагу розвитку послуг дошкільної освіти. 
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Станом на 01.09.2017 у 477 закладах загальної середньої освіти Сумської області  навчалося 94204 дитини, з них - 551 з 

особливими освітніми потребами, 3032 дітей проходять навчання індивідуально, з них через хворобу - 603 дитини. Дані про дітей з 

особливими освітніми потребами приблизні, тому що тільки частина дітей, які мають проблеми у навчанні, були обстежені психолого-

педагогічними комісіями і відповідно до них встановлені ООП. 

Заклади загальної середньої освіти області заповнені на 39%, що говорить про необхідність продовження оптимізації мережі закладів 

системи освіти. Зокрема, може бути розглянуто питання про створення дошкільних навчальних закладів використовуючи ресурси шкіл. 

Інклюзивні класи для дітей з особливими освітніми потребами створені в 24 адміністративно-територіальних одиницях Сумської 

області, з них: 8 районів, 7 міст, 9 ОТГ. 

У 53 адміністративно-територіальних одиницях (з них 28 ОТГ) організовано підвезення дітей у дошкільні та загальноосвітні середні 

заклади освіти. Всього в регіоні функціонує 257 таких транспортних засобів. 

 

Медичні послуги 

 

У Сумській області надання третинної медичної допомоги дитячому населенню організовано у 4 обласних лікарнях та 4 

спеціалізованих диспансерах. Переважно вторинна та частково первинна медична допомога дитячому населенню області надається 

фахівцями 18 центральних районних та 6 міських лікарень. Стаціонарна медична допомога дитячому населенню організована на 1215 

педіатричних ліжках, у тому числі 404 соматичного профілю.  

Мережа медичних закладів, яка забезпечує первинну медичну допомогу, у тому числі дитячому населенню, представлена 22 центрами 

первинної медико-санітарної допомоги, 166 лікарськими амбулаторіями, 501 фельдшерсько-акушерськими пунктом. Усього в області 

надають медичну допомогу дитячому населенню 225 лікарів-педіатрів (забезпеченість на 1000 дитячого населення 1,3, показник по Україні -

1,15) та 344 лікарі загальної практики сімейної медицини (укомплектованість штатних посад - 87,1, показник по Україні – 84,18). 

У кожній адміністративно-територіальній одиниці є доступ населення до отримання первинної, вторинної та невідкладної медичної 

допомоги. 
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Соціальні та реабілітаційні послуги 

 

У Сумській області створені 29 ОТГ, в яких надаються соціальні та реабілітаційні послуги.  

Робота усіх ОТГ спрямована на надання соціальних послуг мешканцям громад в обсягах не менше, ніж до реформування. Так, 

прийом документів для призначення всіх видів соціальних допомог здійснюють 101 уповноважена особа-посадовець виконкомів зазначених 

рад та 66 – із числа старост, на яких покладено такі функції.  

Діють структурні підрозділи з питань соціального захисту населення в ОТГ. 

Головним управлінням Пенсійного фонду України в Сумській області у 28 ОТГ утворені віддалені робочі місця. Станом на 25.05.2018 

на цих місцях надано 9049 послуг спеціалістами Фонду області, з них: надання консультативної допомоги становить 62,9%; прийом заяв та 

документів – 6,3%; надання переліку документів, необхідних для призначення (перерахунку) пенсій та допомоги на поховання – 5,9%. 

В області діють 27 територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг), у тому числі у Березівській 

сільській раді, Грунській сільській раді, Миропільській сільській раді, Тростянецькій міській раді та Краснопільській селищній раді; 3 

центри надання соціальних послуг (Чернеччинської сільської ради та Чупахівської селищної ради Охтирського району, Новослобідської 

сільської ради Путивльського району); 4 відділення по наданню соціальних послуг (Боромлянської сільської ради Тростянецького району, 

Хотінської селищної ради, Миколаївської сільської ради та Верхньосироватської сільської ради Сумського району). 

Призначено інспекторів праці або покладено виконання обов’язків на інших фахівців у 12 ОТГ. 

Згідно з даними статистичного звіту про організацію та здійснення соціальної роботи із сім’ями, дітьми та молоддю за 2017 рік 

центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді області виявлено та охоплено соціальними послугами 4350 (4,5%) сімей з дітьми, які 

опинилися в складних життєвих обставинах.  

Серед категорій сімей у СЖО переважають: 

одинокі матері – 719, в них 1316 дітей (63% від охоплених сімей цієї категорії). 

сім’ї та особи, члени яких перебувають/перебували у конфлікті з законом – 453, в них 275 дітей (60%). 

сім’ї, в яких є загроза соціального сирітства - 396, в них 773 дитини (100%). 
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Виникнення складних життєвих обставин у цих сім’ях призвело до втрати виховних можливостей, порушило нормальну 

життєдіяльність одного або кількох членів сім’ї, негативно вплинуло на життя та розвиток дитини, при цьому наслідки цих обставин сім’я не 

в змозі подолати самостійно. 

Разом з тим, сім’ї, які перебувають у СЖО, складають менше половини від загальної кількості отримувачів послуг, а кількість сімей у 

СЖО взятих під соціальний супровід – 39%. 

Відносно незначна кількість сімей у СЖО, охоплених соціальним супроводом, на сьогодні є проблемою. По перше – це обумовлено 

тим, що соціальний супровід тепер є комплексною соціальною послугою, яка може надаватися в рамках ведення окремого випадку за 

потребою отримувача послуг. 

Надання соціальних послуг 

працівниками центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Сумської області у 2017 році 

 

Вид послуги Потенційна кількість 

отримувачів соціальної послуги 

Отримало осіб Отримало сімей 

Соціальна адаптація 1465 288 1177 

Соціальна інтеграція та реінтеграція 282 157 125 

Консультування 6618 2847 3771 

Соціальний супровід/патронаж 3357 2012 1345 

Представництво інтересів 3688 1666 2022 

Соціальна профілактика 8541 3918 4623 
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7. Кадрове забезпечення послуг 

 

Cтаном на 01.01.2018, діяльність із захисту прав і законних інтересів дітей в області здійснюють 18 районних, 7 міських та обласна 

служби у справах дітей, у яких згідно зі штатним розкладом повинно працювати 107 фахівців. Однак фактично працює лише 93 фахівці. 

Укомплектування служб у справах дітей становить 86,9%. 

Крім того проводиться робота по створенню у структурі виконавчих комітетів об’єднаних громад окремих структурних підрозділів – 

служб у справах дітей. 

Рішенням Буринської міської ради від 07 березня 2018 р. «Про службу у справах дітей Буринської міської ради» утворено службу у 

справах дітей Буринської міської ради. Також служби у справах дітей створені у Миколаївській, Недригайлівській селищних об’єднаних 

територіальних громадах та у Березівській, Бочечківській, Грунській, Новослобідський, Миколаївській сільських об’єднаних територіальних 

громадах. Загалом в області функціонує 8 служб у справах дітей у виконавчих органах об`єднаних територіальних громад, штатним 

розписом яких передбачено 11 працівників. 

У Шалигінській, Дубов’язівській, Зноб-Новгородській, Степанівській селищних та у Коровинській, Вільшанській, Бездрицькій, 

Нижньосироватській, Боромлянський сільських об’єднаних територіальних громадах працюють 14 спеціалістів, на яких покладено 

виконання повноважень у сфері захисту прав дітей.  

 З огляду на децентралізацію, яка передбачає збільшення повноважень органів місцевого самоврядування, в тому числі щодо захисту 

прав дітей та надання послуг для них і їх сімей, дуже важливо, щоб процес створення служб у справах дітей в ОТГ був інтенсифікований. 

У Сумській області функціонує 22 центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, з них: 1 обласний, 4 міських та 17 районних. 

Станом на 01.06.2018 року штатна чисельність працівників центрів СССДМ області згідно із затвердженими структурою і штатами 

становить 169 посад, що на 20 штатних одиниць менше, ніж станом на 01.06.2017 (відповідно 189 посад), фактично працює 149 працівників, 

що на 33 особи менше, ніж аналогічний показник у минулому році (станом на 01.06.2017 фактично працювало 182 особи). 

Зменшення кількості працівників відбулось за рахунок припинення фінансування фахівців із соціальної роботи та їх фактичного 

скорочення. Зменшилась кількість фахівців із соціальної роботи у Буринському, Конотопському, Краснопільському, Кролевецькому, 
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Роменському районних центрах СССДМ. Станом на 01.06.2018 в місцевих центрах СССДМ фактично працює 75 фахівців, у 2017 році 

цей показник становив 95 фахівців. 

Дане скорочення значно посилило навантаження на працівників центрів, ускладнило ситуацію із кадровим забезпеченням міських та 

районних центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.  

Аналіз кадрового складу місцевих центрів свідчить про їх недостатню укомплектованість кадрами відповідно до наказу Міністерства 

соціальної політики України від 29.06.2016 № 709 «Про затвердження типових структур і штатів центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді». Відповідно до Типових структури і штатів, для забезпечення ефективного надання соціальних послуг у місцевих центрах повинно 

працювати мінімум по 10 працівників. Натомість, у Великописарівському, Липоводолинському, Недригайлівському, Шосткинському, 

Ямпільському районних центрах працюють лише по 4 працівники, у Лебединському міському центрі – 2. 

Лише в одному центрі (Сумський МЦ) до штатного розпису введена посада юрисконсульта, яка передбачена Типовою структурою і 

штатами. З 21 міських та районних центрів лише у 9 введені посади практичного психолога, 4 з них залишаються вакантними,  що значно 

ускладнює можливість ефективно реалізовувати покладені на центри завдання та обов’язки, у тому числі надання юридичних та 

психологічних послуг вразливим категоріям населення. 

З метою недопущення зниження якості наданих соціальних послуг вразливим категоріям сімей у створених об’єднаних 

територіальних громадах, нагальним залишається питання введення до структури ОТГ підрозділів, фахівців із соціальної роботи, на яких 

буде покладено виконання функцій центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. 

Станом на 01.06.2018 в Сумській області створено 29 об’єднаних територіальних громад. На сьогодні єдиним суб’єктом у сфері 

надання соціальних послуг сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах, є центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. 

Проте, в області прослідковується недостатність кадрового забезпечення в соціальній сфері. Особливо це стосується об’єднаних 

територіальних громад. Враховуючи той факт, що працівники районних центрів соціальних служб не можуть здійснювати свої 

повноваження в об’єднаних територіальних громадах, оскільки діяльність центрів не поширюється на ці території у зв’язку з тим, що місцеві 

бюджети є самостійними (ця норма визначена у Бюджетному Кодексі України), в ОТГ повинна розвиватись мережа для надання послуг для 

дітей, сім’ї та молоді, вводитись посади фахівців із соціальної роботи. 
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Станом на 01.06.2018 з 29 створених ОТГ, у 8 (Буринська, Тростянецька міські, Кириківська, Краснопільська, Недригайлівська 

селищні, Андріяшівська, Бездрицька, Вільшанська сільські) немає відповідальної особи, на яку покладено виконання функцій центрів 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді – виконання зазначених функцій забезпечується місцевими центрами. 

Це, в свою чергу, стримує розвиток сфери послуг щодо потреб, які забезпечать попередження потрапляння дітей в інституції, 

виявлення сімей у складних життєвих обставинах з метою подолання чи мінімізації СЖО, здійснення соціального супроводу, надання різних 

комплексних соціальних послуг. 

 

8. Система інституційного догляду та виховання дітей   

 

Мережа закладів 

 

 

Система інституційного догляду дітей у Сумській 

області представлена 25 установами, з яких: 

- 19 відносяться до системи освіти; 

- 1 - до системи охорони здоров'я; 

- 2 - до системи соціального захисту; 

-    3 установи підвідомчі службі у справах дітей. 
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Заклади системи освіти 

 

Спеціальні загальноосвітні школи-інтернати Ступінь Спеціалізація 
Кількість 

дітей 

1 Комунальний заклад Сумської обласної ради  Глинська спеціальна 

загальноосвітня школа- інтернат Роменського району 

I-II Для дітей з порушеннями 

інтелектуального розвитку 

94 

2 Комунальний заклад Сумської обласної ради Грунська спеціальна  

загальноосвітня школа - інтернат 

I-II Для дітей з порушеннями 

інтелектуального розвитку 

17 

3 Комунальний заклад Сумської обласної ради Гребениківська 

спеціальна загальноосвітня школа-інтернат Тростянецького району 

І-ІІ Для дітей з порушеннями 

інтелектуального розвитку 

20 

4 Комунальний заклад Сумської обласної ради Конотопська спеціальна 

загальноосвітня школа-інтернат 

I-II Для  дітей зі зниженим зором 152 

5 Комунальний заклад Сумської обласної ради  Косівщинська спеціальна 

загальноосвітня школа-інтернат Сумського району 

І-ІІ Для дітей зі зниженим слухом 83 

6 Комунальний заклад Сумської обласної ради  Лебединська спеціальна 

загальноосвітня школа-інтернат 

І-ІІ Для глухих дітей 59 

7 Комунальний заклад Сумської обласної ради Правдинська спеціальна 

загальноосвітня школа-інтернат Великописарівського району 

І-ІІ Для дітей із затримкою психічного 

розвитку 

66 

8 Комунальний заклад Сумської обласної ради  Улянівська спеціальна 

загальноосвітня школа-інтернат Білопільського району 

І-ІІ Для дітей з порушеннями 

інтелектуального розвитку 

134 

9 Комунальний заклад Сумської обласної ради Штепівська спеціальна 

загальноосвітня школа-інтернат Лебединського району 

I-II Для дітей з порушеннями 

інтелектуального розвитку 

94 
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10 Комунальний заклад Сумської обласної ради  Шалигінська спеціальна 

загальноосвітня школа-інтернат Глухівського району 

І-ІІ Для дітей з порушеннями 

інтелектуального розвитку 

91 

Загальноосвітні школи-інтернати Ступінь Спеціалізація 
Кількість 

дітей 

1 Комунальний заклад Сумської обласної ради - Путивльська 

загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів 

І-ІІ  Для дітей, які потребують соціальної 

допомоги 

170 

2 Комунальний заклад Сумської обласної ради Глухівська 

загальноосвітня школа – інтернат І-ІІІ ступенів ім. М.І. Жужоми 

I-III Для дітей, які потребують соціальної 

допомоги 

336 

3 Білопільська загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів ім. А.С. 

Макаренка Білопільської районної ради Сумської області 

I-III Для дітей, які потребують соціальної 

допомоги 

170 

4 Комунальний заклад Сумської обласної ради - Шосткинська 

загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів 

I-III Для дітей, які потребують соціальної 

допомоги 

205 

Гімназії-інтернати Ступінь Спеціалізація Кількість 

дітей 

1 КЗСОР «Сумська обласна гімназія-інтернат для талановитих та творчо 

обдарованих дітей», Роменське відділення КЗСОР «Сумська обласна 

гімназія-інтернат для талановитих та творчо обдарованих дітей» 

II-III Для талановитих та творчо обдарованих 

дітей 

363 

Ліцеї-інтернати Ступінь Спеціалізація Кількість 

дітей 

1 Державний ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною 

підготовкою «Кадетський корпус» імені І.Г.Харитоненка 

I-III Ліцей-інтернат з посиленою військово-

фізичною підготовкою 

500 

2 Комунальний заклад Сумської обласної ради "Обласний ліцей-інтернат 

спортивного профілю"Барса" 

I-III Ліцей-інтернат спортивного профілю 96 
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Дитячі будинки Ступінь Спеціалізація Кількість 

дітей 

1 Комунальний заклад Сумської обласної ради Сумський дитячий 

будинок імені С.П. Супруна 

 Для дітей сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування 

36 

Санаторні школи-інтернати Ступінь Спеціалізація 
Кількість 

дітей 

1 КЗСОР Конотопська загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІ 

ступенів 

I-II Для дітей з малими і неактивними 

формами туберкульозу 

239 

Усього: 2925 

 

До закладів системи освіти відносяться: 

спеціальні школи-інтернати (10 закладів); 

загальноосвітні школи-інтернати (4 заклади); 

гімназії-інтернати (1 заклад); 

ліцеї-інтернати (2 заклади); 

дитячі будинки (1 заклад); 

санаторна школа-інтернат (1 заклад). 

Спеціальні школи-інтернати є установами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та / або розумового 

розвитку. 10 спеціальних шкіл-інтернатів, що функціонують в області, призначені для дітей, що мають фізичні або розумові проблеми 

розвитку, одна установа, призначена для дітей з проблемами зору та дві з проблемами слуху. 

У чотирьох загальноосвітніх школах-інтернатах навчаються  діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, та діти з сімей, 

які перебувають у складних життєвих обставинах, які потребують соціальної допомоги. До категорії дітей, які потребують соціальної 

допомоги, належать діти, які зараховані в заклади за заявами їх батьків у зв'язку з важким матеріальним становищем сім'ї, режимом роботи 

або хворобою батьків, а також діти з сімей, в яких батьки ухиляються від виконання своїх батьківських обов'язків. 
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В області також функціонує одна санаторна школа-інтернат для дітей з малими і неактивними формами туберкульозу. 

Територіально заклади розташовані в області нерівномірно. У місті Суми - обласному центрі, знаходяться 4 заклади, в інших містах 

та селищах міського типу розташовано 9 закладів, в сільській місцевості - 6 закладів. Деякі заклади знаходяться на великій відстані від 

обласного центру, від районних центрів. 

Загальна проектна потужність всіх закладів становить 3551 місць. Планова потужність розрахована на 3027 місць, що дорівнює 87% 

від проектних можливостей закладів. У той же час фактична кількість дітей, які перебувають в закладах на час проведення дослідження, 

склала – 2925 осіб або 96,6% від планової потужності і 83% від проектної потужності. 

Дані показники свідчать про нераціональне використання приміщень і коштів на їх утримання. 

 

Заклади системи соціального захисту 

 

Дитячі будинки-інтернати Спеціалізація 
Кількість 

дітей 

1 Комунальна установа Сумської обласної ради Конотопський 

дитячий будинок-інтернат 

Для дітей (хлопчиків) з психо-

фізичними  порушеннями 

15 

2 Комунальна установа Сумської обласної ради Білопільський 

дитячий будинок-інтернат 

Для дітей (дівчат) з психо-

фізичними порушеннями 

22 

 

Два будинки-інтернати системи соціального захисту є соціально-медичними установами для постійного проживання дітей віком від             

4 до 17 років зі складними порушеннями фізичного та психічного здоров'я. Ці установи також мають у своєму складі молодіжні відділення 

для осіб віком від 18 до 35 років (у закладах перебуває 212 осіб цієї вікової категорії). 

Таким чином, в установі одночасно перебувають маленькі діти і дорослі особи, що ускладнює догляд за дітьми, а також породжує 

ризик насильства дорослих вихованців над дітьми. Діти, влаштовані в таких установах, як правило, живуть у них і після досягнення 
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повноліття, до досягнення віку 35 років. У будинках-інтернатах вихованці діляться по статі, окремо функціонують установи для 

хлопчиків і для дівчат. 

 

Заклади системи охорони здоров’я 

 

Будинок дитини Спеціалізація 
Кількість 

дітей 

1. Комунальний лікувально-профілактичний заклад Сумської 

обласної ради "Сумський обласний спеціалізований будинок 

дитини" 

Для дітей з проблемами здоров’я 75 

 

Фактично, в будинках дитини діти можуть перебувати від народження до 4-х років включно. Діти перебувають у цих установах через 

проблеми  здоров'я, несприятливу економічну ситуацію в родині, народження поза шлюбом, а також у разі сирітства або позбавлення батьків 

батьківських прав. Як відомо, знаходження в установах інституційного догляду дітей раннього віку вкрай несприятливо відбивається на їх  

розвитку. Тому, у відповідності з Національною стратегією, ці установи першими підлягають трансформації.  

 

Установи служб у справах дітей 

 

Центри соціально-психологічної реабілітації дітей Спеціалізація Кількість дітей 

1. Сумський центр соціально-психологічної реабілітації 

дітей області   

Для дітей, які потребують соціальної та 

психологічної реабілітації 

48 

2. Обласний центр соціально-психологічної реабілітації 

дітей                

Для дітей, які потребують соціальної та 

психологічної реабілітації 

40 



 25 

3. КЗ Сумської обласної ради Хоружівський центр 

соціально-психологічної реабілітації дітей області                                                 

Для дітей, які потребують соціальної та 

психологічної реабілітації 

31 

Усього: 119 

 

Згідно з бюджетною програмою КПКВК МБ 2013110 (у 2018 році – КПКВК 0913110) «Заклади і заходи з питань дітей та їх 

соціального захисту» підпрограма КПКВК МБ 2013111 (у 2018 році –КПКВК МБ 0913111) «Утримання закладів, що надають соціальні 

послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах» за рахунок коштів обласного бюджету на території області утримується три 

заклади, а саме: 

- Сумський центр соціально-психологічної реабілітації дітей області; 

- обласний центр соціально-психологічної реабілітації (м. Шостка); 

- комунальний заклад Сумської обласної ради – Хоружівський центр соціально-психологічної реабілітації дітей області. 

У центрах соціально-психологічної реабілітації дітей можуть перебувати діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти, 

які опинилися в складних життєвих обставинах у віці від 3 до 18 років. За законодавством України, такі центри можуть бути денними або 

мати денне і стаціонарне відділення. 

Територіально заклади розташовані в області рівномірно. У місті Суми - обласному центрі, знаходиться 1 заклад, у місті             

Шостка – 1 заклад та в с. Хоружівка – 1 заклад. 

Загальна проектна потужність всіх закладів становить 150 місць. Планова потужність розрахована на 150 місць, що дорівнює 100% 

від проектних можливостей закладів. В закладах отримують допомогу діти, які з певних причин не можуть проживати в сім’ї, втратили 

батьків, зазнали насильства та інше. Протягом 2017 року в цих закладах перебувало 119 дітей. 

 

9. Діти в закладах інституційного догляду 

                     

  У 25 закладах інституційного догляду виховується 3156 дітей. З них в:закладах системи освіти - 2925 або 92,7% від загальної 
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кількості дітей в інтернатах; в закладах системи управління охорони здоров'я - 75 (2,4%) дітей; в закладах системи соціального захисту - 

37 (1,1%) дітей; в закладах служб у справах дітей - 119 (3,8%) дітей. 

 

 

 

10. Розподіл дітей за віком  

 

З 3156 чоловік, що знаходяться в закладах інституційного догляду, діти віком: 

0-2 роки – 1,7%; 
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3-5 років – 2,8%; 

6-10 років – 29,6%; 

11-15 років – 48,1%; 

16-17 років – 17,8%. 

В інституційних закладах виховуються 55 дітей у віці до 3-х років. Для дітей цього віку необхідно в першу чергу створити послуги 

для реінтеграції в сім'ю, а також припинити подальше направлення дітей молодшого віку дітей в інституції. 

У найближчі 2 роки 561 дитина у віці старше 16 років в найближчі два роки закінчать навчання і покине заклади.  

Найбільшу категорію вихованців закладів складають діти шкільного віку від 6-ти до 16-ти років (2451 дитина). Цей факт також 

необхідно брати до уваги при плануванні послуг, зокрема - послуг інклюзивної освіти, а також послуг з підтримки сім'ї. 

 

11. Групи братів і сестер 

 

У закладах виховуються 828 дітей, які складають 358 родинних груп дітей (рідні брати і сестри). Тобто, в середньому по 2 дитини з 

однієї сім'ї. 

При цьому 255 дітей зі 105 сімейних груп навчаються в спеціальних школах-інтернатах, 94 дитини з 44 сімейних груп навчаються в 

санаторній школі-інтернаті. 376 дітей зі 171 сімейної групи знаходяться в загальноосвітніх школах-інтернатах. Ці діти не мають серйозних 

порушень здоров'я. Причиною їх перебування в інтернаті є складні життєві обставини сім'ї, а також відсутність достатньої кількості послуг з 

підтримки сім'ї, що і призвело до розлучення дітей з батьками. 

 

12. Статус дитини 

 

В інституційних закладах Сумської області виховуються 197 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. З них, 114 

дітей мають правові підстави для усиновлення. 
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Слід зазначити, що 57 (або 28,9%) дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, мають опікуна або 

піклувальника і 8 дітей мають прийомних батьків або батьків-вихователів, але навчаються і виховуються в інституційних закладах. Відносно 

цих дітей має місце подвійне фінансування: утримання дитини в закладі та виплати опікунам, піклувальникам, прийомним батькам, батькам-

вихователям. 

Решта 2959 (93,8%) вихованців закладів мають батьків. 

 

13. Причини влаштування дітей в установи 

 

 

  До соціальних причин відноситься наявність у дитини статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, а 

також складні життєві обставини сім'ї (бідність, ухилення батьків від виконання батьківських обов'язків, режим роботи).  У спецшколах 

36%

31%

33%

Розподіл дітей за причинами влаштування до 
закладів системи освіти

стан здоров'я - 1049 дитина

соціальні причини - 917 дітей

отримання спеціалізованої 
освіти - 959 дітей

 

Причини влаштування дітей у заклади 

інституційного догляду можна розділити на медичні та 

соціальні.  

До закладів інституційного догляду та 

виховання дітей системи освіти в Сумській області 

відносяться 19 установ. 

Вцілому за станом здоров'я до установ закладів 

освіти влаштовано 1049 дитина.  

З соціальних причин у заклади системи освіти 

влаштовано 917 дітей. 
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знаходяться 959 дітей зі спеціальними освітніми потребами, таким чином причиною їх перебування в закладах є  відсутність достатньо 

розвиненої системи інклюзивної освіти. 

   

14. Форми і тривалість перебування дітей у закладах 

   

В інтернатних закладах існують три форми перебування дітей: цілодобове, денне, індивідуальне навчання. 

  Із загальної кількості дітей, які перебувають в інтернатних закладах, 2518 знаходяться в закладі цілодобово, 638 - навчаються у 

закладі і проживають вдома. 

Слід також зазначити, що 2087 (або 66%) дітей, утримуються в закладах за рахунок держави і 1069 (або 34%) дітей - частково або 

повністю утримуються в закладі за рахунок батьків. 

Із загальної кількості дітей, які перебувають в інтернатних закладах, 2189 (79,4%) знаходяться в закладі цілодобово, 506 (18,4%) - 

тільки в денний час і 61 дитина (2,2%) знаходиться на індивідуальному навчанні і проживає вдома. 

Слід також зазначити, що 1879 (64%) дітей, містяться в закладах за рахунок держави і 1060 (36%) дітей частково або повністю 

утримуються в закладі за рахунок батьків. 

З 3156 вихованців установ, в закладах знаходяться: 

Тривалість перебування Кількість дітей 

до 1 року 599  

1-3 роки 1082  

4-6 років 1128   

7-9 років 311  

більше 10 років 36  
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Загалом 46,7% дітей знаходяться в закладах понад три роки. 

У найбільш скрутному становищі перебувають діти, які перебувають в закладах більше 7 років (11%), тому що тривале перебування 

дітей у закладах негативно позначається на їх фізичному і психологічному розвитку, призводить до порушення уподобань дитини та ізоляції 

дітей від суспільства. 

Кожна друга дитина (50%) знаходиться в закладі тривалий час - від 3 до 10 і більше років. У 90% з дітей є батьки. Це свідчить про те, 

що робота з реінтеграції дітей в сім'ї проводиться недостатньо. 

15. Стан здоров'я дітей  

 

 Лише в одному закладі інституційного догляду немає дітей з проблемами здоров'я ("Обласний ліцей-інтернат спортивного профілю 

"Барса").   
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 За даними дослідження, найбільшу частину становлять діти з порушенням зору - 524 дитини (18,6%), на другому місці 

порушення мовлення – 513 (18,2%), на третьому – порушення інтелектуального розвитку – 461 (16,3%). 

 Серед загальної кількості дітей, які перебувають на вихованні в закладах інституційного догляду в області, на обліку перебуває 461 

дитина з інвалідністю, що становить 16,4% від загальної кількості дітей, які мають відхилення у стані здоров’я, із них 30 дітей потребують 

постійного догляду (підгрупа А). 

 Крім того, 160 дітей мають комплексні обмеження життєдіяльності, із них 53 дитини з інвалідністю, з яких 13 потребують 

постійного стороннього догляду. 

  

 Види порушень Кількість дітей, 

осіб 

Кількість дітей-

інвалідів, осіб 

Кількість дітей-інвалідів 

підгрупи А, осіб 

Порушення опорно-рухового апарату 253 49 7 

Порушення зору 524 32 3 

Порушення слуху 110 99  

Порушення мови 513 112 5 

Затримка психічного розвитку 250 5 5 

Порушення інтелектуального розвитку 461 123 7 

Порушення аутичного спектру 8 8  

Синдром Дауна, інші генетичні 

захворювання   

20 19 2 

Серцево-судинні захворювання 229 4  

Хронічні неспецифічні захворювання 

органів дихання 

66 4  

Хронічні неспецифічні захворювання 141 4  
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органів травлення 

Цукровий діабет 1 1  

Малі і неактивні форми туберкульозу 242 1 1 

Комплексні обмеження життєдіяльності  160 53 13 

 

16. Розподіл дітей за географічним походженням 

Практично кожна третя дитина (32%) проживає в тому ж населеному пункті, де розташована установа. 

 

 

Найбільша кількість дітей, які проживають у тому ж населеному пункті, це діти санаторної школи-інтернату - 66% від загальної 

кількості учнів, в дитячому будинку - 39%, в загальноосвітніх школах-інтернатах - 37%, спеціальних школах- інтернатах - 20%, у закладах 

спеціалізованої освіти – 25%. 
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В деяких дитячих будинках - інтернатах, спеціальних школах – інтернатах, центрах соціально - психологічної реабілітації немає 

жодної дитини з населеного пункту, в якому розташована установа. 

З інших населених пунктів того ж району, ОТГ, де знаходиться заклад, перебуває 26,0% дітей. 

В інституційних закладах Сумської області 143 дітей з інших областей України. З них: 13 - в спеціальних школах-інтернатах, 7 - в 

дитячих будинках-інтернатах, 6 - в навчально-реабілітаційних центрах. 

 

17. Кадрове забезпечення закладів 

 

У 25 установах інституційного догляду, що функціонують у Сумській області, передбачено 2464 ставки. Кількість ставок зайнятих 

основними працівниками - 2188, сумісниками – 98. 

Кількість фактично працюючого персоналу становить 2286 осіб, серед яких: 

адміністративний персонал - 187 (8,1%); 

технічний (допоміжний) персонал - 1025 (44,8%); 

педагогічний і медичний персонал - 1065(46,6%). 

Забезпечення установ спеціалізованими кадрами низька. Загалом вони складають 72 фахівці - це тільки 2,6% від загальної кількості 

фактично працюючого персоналу. З них: соціальні працівники - 22, психологи - 31, логопеди - 19 осіб. 

Розподіл спеціалізованого персоналу за типами закладів не рівномірний. 
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Персонал закладів представлений різними віковими категоріями.  

 

8,90%

18,90%

33,60%

30,00%

8,60%

Розподіл кадрів за віком

до 30 років

30-39 років

40-49 років

50-59 років

60 і більше років

 

Середній вік адміністративного персоналу - 40 -49 

років, технічного персоналу - 50-59 років, 

педагогічного персоналу - 40-49 років, медичного 

персоналу - 30-39 років. 

Загальна кількість осіб у віці від 50 років і              

старше – 686 осіб, що становить 30,0% від усіх 

працівників закладів. 

Кількість працівників, які вийшли на пенсію, але 

продовжують працювати в закладах становить 593 

осіб, що становить 26,0% від числа всього персоналу.  

Найбільша частка пенсіонерів працює в 

Державному ліцеї-інтернаті з посиленою військово-

фізичною підготовкою “Кадетський корпус” імені 

І.Г.Харитоненка - 46 осіб, що становить 15,2 % від 

загальної кількості пенсіонерів, у Комунальному 

лікувально-профілактичному закладі Сумської 

обласної ради "Сумський обласний спеціалізований 

будинок дитини" – 35 (або 11,5% від загальної 

кількості пенсіонерів).  

18. Матеріально-технічна база закладів 

Загальна площа земельних ділянок, які перебувають у власності закладів становить 176,18 га. 

Загальна площа будівель, що знаходяться на балансі закладів, становить 99138,36 м2. У 14 закладах інституційного догляду 

встановлено автономне опалення. Комунальний лікувально-профілактичний заклад Сумської обласної ради "Сумський обласний 
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спеціалізований будинок дитини" використовує опалення від мережі Сумського національного аграрного університету, інші 11 закладів – 

від мережі населенних пунктів, де розташовані. 

Всі установи мають гаряче водопостачання. 

Всього на балансі установ знаходиться 212 будівель, з них: 21 - навчальні корпуси, 15 - спальні корпуси, 17 - навчально-спальні 

комплекси, 159 – будівлі іншого призначення (їдальні, гаражі, теплиці, майстерні та інше). 

База закладів для дітей налічує 91 будівлю, більшість їх було споруджено в 1903-1980 роках. 

У 25 закладах функціонує 212 кімнат для особистої гігієни, в яких 344 душі.  

Матеріально-технічна база складається з 91 транспортного засобу: 

25 автобусів;  

34 легкових автомобілі; 

18 вантажних автомобілів; 

14 інших транспортних засобів. 

  

19. Фінансове забезпечення закладів 

 

Фінансове забезпечення закладів інституційного догляду здійснюється з кількох джерел фінансування: державного, обласного, 

місцевого бюджету та недержавних джерел (спонсорська, благодійна допомоги і т.п.). 

 

Рік 
Державний 

бюджет (грн.) 

Обласний 

бюджет 

(грн.) 

Районний та 

міський бюджет 

(грн.) 

Бюджет 

ОТГ 

(грн.) 

Спонсорська та 

благодійна допомога 

(грн.) 

2016 20 555 539 

 

155 484 767 

 

6 409 668 

 

- 

 

5 856 983 

 

2017 48 263 453 

 

208 600 675 4 570 178 

 

- 6 955 166 
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20. Витрати на утримання установ за категоріями 

 

У загальній сумі витрат у 2017 році на утримання інтернатних установ найбільшу частку займає оплата праці персоналу –              

174 178 319 грн, що становить 66,1% від загальних витрат. Розмір виплати на заробітну плату зріс в кожному з типів установ в порівнянні з 

2016 роком: 

в дитячому будинку - з 60% в 2016 році до 69% в 2017 році; 

в ліцеї-інтернаті - з 58% (2016) до 63% (2017); 

в гімназії-інтернаті - з 50% (2016) до 57% (2017); 

в санаторній школі-інтернаті - з 53% (2016) до 64% (2017); 

в спеціальних школах-інтернат - з 62% (2016) до 72% (2017); 

в загальноосвітніх школах-інтернат - з 54% (2016) до 65% (2017); 

в будинку дитини - з 60,5% (2016) до 75,6% (2017); 

в дитячих будинках інтернатах - з 60,4% (2016) до 64,1% (2017); 

в центрах соціальної реабілітації - з 66,7% (2016) до 68% (2017). 

Варто відзначити, що в 2017 році, в порівнянні з 2016 роком, приблизно в 1,1 рази збільшилися витрати на капітальні ремонти, 

придбання обладнання і предметів довгострокового користування.  

Витрати на харчування дітей у 2017 році збільшилися на 6026404 грн. у порівнянні з 2016 роком.  

Витрати на одяг і взуття в 2017 році збільшилися на 327596 грн в порівнянні з 2016 роком 
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Стабільно незначними є витрати від загальної суми фінансування на медикаменти дітей: 0,8 %  у 2016 році і 0,5 %  у 

2017 році. 

 

Витрати по статтях 
2016 р. 

(грн) 

2017 р. 

(грн) 

Різниця 

(грн) 

Фактична сума, отримана установою з відповідного бюджету для здійснення статутної 

діяльності 
180784853 263338511 +82553658 

Оплата праці з нарахуваннями 176579208 174178319 -2400889 

Капітальні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3447087 2366904 +1080183 

Витрати на капітальні, поточні ремонти будинків 1805011 3202468 +1397457 

Комунальні послуги та енергоносії 27664009 30289265 +2625256 

Витрати на продукти харчування 31215380 37241784 +6026404 

Витрати на медикаменти 1450063 1422286 -27777 

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар (в тому числі витрати на одяг, взуття) 3354193 3681789 +327596 

 

 

21. Витрати на одну дитину у 2016 - 2017 рр. 

 

Не дивлячись на зростання фінансування, зростання в якості догляду за дітьми не спостерігається, оскільки прямі витрати на потреби 

дитини пропорційно зменшуються в закладах усіх відомств. У 2017 році всього 263338511 грн (16,1% від загальної суми фінансування 

2017 р.) було витрачено на забезпечення потреб дитини: витрати на харчування, витрати на лікування, витрати на одяг, взуття. 

Витрати в 2017 році на утримання однієї дитини в місяць в різних типах установ різні і варіюють від 3870 грн (загальноосвітня школа-

інтернат) до 20142 грн. (будинок дитини), 12260 грн (дитячий будинок).  

У окремих установах вартість утримання дитини в 2017 році в порівнянні з 2016 роком зросла в середньому на 1,5 рази: в дитячому 

будинку-інтернаті (з 4112 грн до 7090 грн на одну особу), в будинку дитини (з 14325 грн до 20142 грн. на одну дитину), в спеціальній школі 

інтернаті (з 6812 грн до 9456 грн). 
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Тип закладу Середньорічна 

кількість 

 дітей  

в 2016 р., осіб 

Витрати 

2016 р. 

(грн.) 

2016 р. в 

середньому на 1 

дитину/місяць 

(грн.) 

Середньорічна 

кількість 

дітей в 

2017 р., осіб 

Витрати 

2017 р. 

(грн.) 

2017 р. в 

середньому на 1 

дитину/місяць 

(грн.) 

Дитячий будинок-інтернат 241 

(з урахуванням 

осіб старше  

18 років) 

11890483 4112 249 

 (з урахуванням 

осіб старше  

18 років) 

21186184 7090 

Будинок дитини 80 13751849 14325 75 18127615 20142 

Дитячий будинок 38 3896547 8545 36 5296697 12260 

Ліцей-інтернат, гімназія- 

інтернат (без спонсорської та 

благодійної допомоги) 

807 

 

34360483 3548 959 53287266 4630 

Санаторна школа-інтернат (без 

спонсорської та благодійної 

допомоги) 

215 12307123 4770 239 15586172 5435 

Загальноосвітня школа-

інтернат (без спонсорської та 

благодійної допомоги) 

864 33003674 3184 881 40920377 3870 

Спеціальна школа-інтернат (без 

спонсорської та благодійної 

допомоги) 

850 69479380 6812 810 93274546 9456 

Центри соціально-

психологічної реабілітації 

260 6774354 2171 119 13383099 9371 

 

Результати аналізу аспектів фінансування установ інституційного догляду та виховання дітей вказують на відсутність чіткого бачення 

і ефективного використання фінансових коштів: в той час як в цілому реєструється зростання фінансових вкладень, асигнування на 

забезпечення потреб дитини складають досить малу частку витрат. 

Констатація того, що частка витрат на забезпечення потреб дитини незначна, в порівнянні з витратами на утримання будинків і на 

оплату праці персоналу, вказує на необхідність перерозподілу фінансових ресурсів установ інституційного догляду та виховання дітей на 
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розвиток послуг, що забезпечують проживання дітей в сімейному середу або середовищі сімейного типу і інклюзію дітей в 

загальноосвітні заклади. 

 

ІІ. Загальні констатації за результатами оцінки становища дітей в ситуації ризику і послуг, що надаються дітям та їхнім родинам 

1. Частка дітей в Сумській області становить 14,6% від загальної чисельності населення. У порівнянні з 2009 роком, кількість дітей в 

області зменшилася на 27 тисяч. 

2. Кожна четверта дитина (22,9% від загальної чисельності дітей по області) потребує захисту і підтримки.  

3. Діти у віці від 1 до 6 років охоплені дошкільною освітою. Кількість дітей у дошкільних навчальних закладах перевищує на 10% їх 

планову потужність. 

4. Мережа загальноосвітніх навчальних закладів забезпечує  охоплення всіх дітей шкільною освітою. Кількість дітей у загальноосвітніх 

навчальних закладах становить 57% від загальної кількості дітей по області. 

5. Кількість дітей, з особливими освітніми потребами та дітей на індивідуальному навчанні становить 3,8% від загальної кількості 

учнів. 

6. Розвиток служб і послуг для інклюзивної освіти на етапі ініціювання. 

7. Медичні послуги в Сумській області доступні, в той же час відсутня система послуг раннього втручання. 

8. У регіоні є 790 дітей, що знаходяться в складних життєвих ситуаціях, які потребують соціальної підтримки. В той же час, мережа 

соціальних послуг забезпечує лише в незначній мірі їх потреби. 

9. Відсутні послуги для дітей та молоді із складними вадами розвитку. 

10. Недостатній розвиток соціальних послуг щодо підтримки сім'ї, послуг, що заміщають сім'ю, послуг сімейного типу 

(альтернативних), послуг для дітей з інвалідністю та їх сімей, а також послуг інклюзивної освіти  призводить до щорічної інституціалізації 

великої кількості дітей. 

11. Система інституційного догляду та виховання дітей включає 26 закладів, підпорядковані структурам освіти, охорони здоров'я та 

соціального захисту. 

12. Кількість дітей в закладах інституційного догляду та виховання становить 3156 осіб. 
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13. У закладах інституційного догляду та виховання знаходиться близько 2451 (77,6%) дітей шкільного віку, 55 дітей у 

віці 1-3 роки. 

14. 6,0% дітей, які перебувають у закладах інституційного догляду та виховання  - діти-сироти та діти,  позбавлені батьківського 

піклування, 94,0% дітей мають батьків. 

15. Підставою для розміщення дітей в заклади інституційного догляду та виховання є проблеми розвитку дитини і їх особливі освітні 

потреби (79%), соціальні причини (29%). 

16. Для 79,7% дітей розміщення в закладі  є цілодобовим, 20,2% - денним. 

17. Найбільша кількість дітей у закладах інституційного догляду та виховання – 711 дітей, мають порушення інтелектуального та 

психічного розвитку, 513 – порушення мови, 524 – порушення зору, 110 – порушення слуху, 242 – малі та неактивні форми туберкульозу. 

18. Кожна третя дитина, яка перебуває в закладі інституційного догляду та виховання, проживає в населеному пункті розташування 

закладу; з інших областей України – 143 дітей. 

19. Педагогічний і медичний персонал закладів інституційного догляду та виховання становить 46,6%, технічний – 44,8%, 

адміністративний – 8,1%. 

20. 26,0% від числа всього персоналу є пенсіонерами.  

21. Матеріально-технічна база закладів інституційного догляду та виховання включає 212 будівель, 91 транспортний засіб: 25 

автомобілів/ мікроавтобусів, 34 легкових автомобілі, 18 вантажних автомобілів і 14 інших транспортних засобів. Загальна площа земельних 

ділянок, які перебувають у власності закладів, становить 111,67 га. 

22. Територіально заклади розташовані нерівномірно: 12 закладів розташовані в містах і 14 - в сільській місцевості. Деякі заклади 

знаходяться у важкодоступних місцях, на великій відстані від обласного і районних центрів. 
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ІІІ. Загальні висновки за результатами оцінки становища дітей в ситуації ризику і послуг, що надаються дітям та їхнім 

родинам 

Сфера захисту прав дітей, потребує модернізації і якісного реформування. У процесі реформи слід акцентувати увагу на такі основні  

напрями: 

1. Діяльність структурних підрозділів органів влади, установ, організацій громадянського суспільства повинна бути орієнтована на 

створення скоординованої, стійкої системи забезпечення і захисту прав дітей, заснованої на принципі дотримання найвищих інтересів 

дитини, які попередили б розлучення дитини з сім'єю і інституціалізацію дітей. 

2. На рівні громад повинні бути створені і надані дітям та сім'ям з дітьми якісні та ефективні послуги, орієнтовані на отримувачів, що 

відповідають їхнім потребам, засновані на принципі міжвідомчого співробітництва та сприяння. 

3. Послуги мають надаватися кваліфікованими кадрами. З цією метою, повинні бути розроблені комплексні програми нарощування 

людського потенціалу, безперервної підготовки та перекваліфікації персоналу на всіх рівнях. 

4. Система закладів інституційного догляду та виховання дітей повинна бути поступово реформована і трансформована, так як вона не 

забезпечує право дітей на виховання в сім'ї та навчання в загальному середовищі. 

5. Реформа закладів інституційного догляду та виховання повинна здійснюватися з дотриманням таких принципів: 

реінтеграція дітей із закладів ґрунтується на оцінці ситуації і на індивідуальному плані; 

при прийнятті рішення про вибір форми влаштування дитини, пріоритетними є його думка і попередня підготовка; 

органи у справах захисту прав дітей та соціальні послуги, повинні бути створені на рівні спільноти; 

підтримка сімей, в які повертаються діти, повинна здійснюватися до, під час і після реінтеграції; 

попередження розміщення дітей в заклад інституційного догляду та виховання необхідно вирішувати за допомогою розвитку відповідних 

соціальних послуг; 
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для найбільш ефективного використання ресурсів, процес оптимізації закладів  інституційного догляду та виховання повинен 

супроводжуватися перерозподілом фінансових, матеріальних і людських ресурсів до новостворених соціальних послуг та послуг 

інклюзивної освіти. 

6. Важливість, необхідність та незворотність процесів реформи повинні бути доведені до громадськості та осіб (керівників і фахівців), 

залучених до процесу захисту дитини та сім'ї. Формування правильної громадської думки є однією з головних передумов успіху реформи. 

7. Діти (на рівні спільнот, що знаходяться в закладах інституційного догляду та виховання, випускники закладів з особливими 

потребами і без) повинні бути залучені і брати участь в процесах реформ і прийнятті рішень, які їх стосуються. 

8.  Для проведення реформи системи захисту дітей, повинні бути заплановані ресурси (фінансові, людські, матеріальні), грунтуючись 

на принципах достатності, якості і ефективного використання. 

9.  Постійний моніторинг на всіх рівнях системи захисту дитини та сім'ї, і періодична оцінка повинні супроводжувати процеси реформи 

та відповідні зміни і доповнення повинні бути внесені, для забезпечення правильного курсу реформи. 

Для здійснення вищезазначених цілей, пропонується Регіональний стратегічний план дій з реформування системи інституційного 

догляду та виховання дітей у Сумській області на 2018-2026 роки. 
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РЕГІОНАЛЬНИЙ СТРАТЕГІЧНИЙ ПЛАН ДІЙ 

З РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ІНСТИТУЦІЙНОГО ДОГЛЯДУ ТА ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ 

У СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ НА 2018-2026 РОКИ 

 

№ 

з/п 

Дії Термін 

виконання 

Відповідальні виконавці Фінансові 

витрати 

Показники виконання 

Основна мета плану: Послідовне реформування діючої системи забезпечення прав дітей в регіоні та формування системи, яка 

забезпечить проживання, догляд і виховання дитини в сім’ї або в умовах максимально наближених до сімейних 

І. Координація та взаємодія в процесі реформування системи інституційного догляду та виховання дітей 

Специфічні цілі: 

створення ефективних механізмів координації і взаємодії усіх суб'єктів реформування системи інституційного догляду та виховання дітей. 

Визначення рівнів відповідальності в процесі реформи; 

інтегрування основних принципів, цілей і завдань Національної стратегії в Регіональний план, регіональні програми та відомчі плани, плани 

місцевих адміністрацій; 

впровадження механізму прийняття рішень в інтересах дитини, залучення дітей до прийняття рішень, що стосуються їх долі. 

1.  Розробка Меморандуму про співпрацю у 

сфері захисту та просування прав дітей, 

включно в процесі реалізації Регіонального 

стратегічного плану дій з реформування 

системи інституційного догляду та 

виховання дітей на 2018-2026 роки між 

органами влади та неурядовими 

організаціями 

ІIІ квартал  

2018 р. 

Обласна державна 

адміністрація 

 Розроблений/ 

затверджений 

Меморандум 

2.  Розробка рекомендацій для місцевих органів III квартал Служба у справах дітей  Розроблені / затверджені 
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влади про створення міжвідомчих робочих 

груп з питань охорони дитинства та 

розвитку системи соціальних послуг для 

підтримки дітей і сім'ї 

2018 р. облдержадміністрації, 

департамент освіти і науки 

облдержадміністрації, 

управління охорони 

здоров'я 

облдержадміністрації, 

департамент соціального 

захисту населення 

облдержадміністрації 

рекомендації 

3.  Створення, в усіх районах, об'єднаних 

територіальних громадах міжвідомчих 

робочих груп з питань охорони дитинства та 

розвитку системи соціальних послуг для 

підтримки дітей і сім'ї  

III квартал  

2018 р. 

Райдержадміністрації, 

органи місцевого 

самоврядування 

 Розпорядження голів 

місцевих державних 

адміністрацій про 

створення міжвідомчих 

робочих груп 

4.  Розробка, затвердження та впровадження 

щорічних галузевих робочих планів з 

реалізації Регіонального стратегічного 

плану дій з реформування системи 

інституційного догляду та виховання дітей в 

Сумській області на 2018-2026 роки 

Щороку до  

1 лютого 

Служба у справах дітей 

облдержадміністрації, 

департамент освіти і науки 

облдержадміністрації, 

управління охорони 

здоров'я 

облдержадміністрації, 

департамент  соціального 

захисту населення 

облдержадміністрації 

 Розроблені/затверджені 

робочі плани 

5.  Проведення дослідження та створення 

переліку неурядових організацій, що 

здійснюють діяльність в сфері захисту прав 

дітей, надають послуги для дітей і сімей з 

дітьми на території регіону в сфері освіти, 

IV квартал  

2018 р. 

Служба у справах дітей 

облдержадміністрації, 

департамент освіти і науки 

облдержадміністрації, 

управління охорони 

 Створений і 

оприлюднений / 

доступний регіональний 

реєстр організацій  
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соціального захисту, охорони здоров'я та 

реабілітації 

здоров'я 

облдержадміністрації, 

департамент соціального 

захисту населення 

облдержадміністрації 

6.  Залучення неурядових організацій в наданні 

підтримки місцевим державним 

адміністраціям та органам самоврядування  

2018-2026 р. Служба у справах дітей 

облдержадміністрації, 

департамент освіти і науки 

облдержадміністрації, 

управління охорони 

здоров'я 

облдержадміністрації, 

департамент соціального 

захисту населення 

облдержадміністрації 

 

 

 Розпорядження про 

включення представників 

неурядових організацій в 

різні комітети, комісії, 

робочі групи. 

Укладені договори 

ІІ. Розвиток освітніх, медичних, соціальних і реабілітаційних послуг для дітей і сімей з дітьми 

Специфічні цілі: 

створення системи якісних і ефективних послуг на рівні громад, що відповідають найвибагливішим потребам дітей і сімей з дітьми, з метою 

попередження розлучення дітей з біологічною родиною; 

забезпечення дітей-вихованців закладів інституційного догляду послугами, необхідними для реінтеграції в суспільство, утримання та 

виховання дітей в сімейному середовищі; 

збільшення кількості дітей з особливими освітніми потребами, охоплених інклюзивним навчанням, на 30% щороку (починаючи з 2018 

року);  

забезпечення надання соціальних послуг дітям та сім'ям з дітьми (включно неурядовими організаціями), не менше 50%  від загальної 

кількості тих, хто потребує таких послуг, (починаючи з 2026 р.)  
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Освітні послуги  

1.  Створення та забезпечення функціонування 

інклюзивних ресурсних центрів (ІРЦ) 

2018 р.-20 

2018-2020 р. Обласна державна 

адміністрація, районні 

державні адміністрації, 

органи місцевого 

самоврядування (за 

згодою) 

 20 ІРЦ створені і 

функціонують 

2.  Створення внутрішньошкільних 

мультидисциплінарних команд у навчальних 

закладах I і II рівнів 

2018-2019 р. Департамент освіти і 

науки 

облдержадміністрації 

 У 60 закладах загальної 

середньої освіти створені 

і функціонують команди 

психолого-педагогічного 

супроводу дитини з 

особливими освітніми 

потребами  

3.  Створення та забезпечення доступності 

послуги продовженого дня в закладах 

загальної середньої освіти: 

2018 р. - в 60% закладів I ступеня 

2019 р. - в 80% закладів I ступеня 

2018-2019 р. Департамент освіти і 

науки 

облдержадміністрації,  

районні державні 

адміністрації, органи 

місцевого самоуправління 

(за згодою) 

 Потреби визначені. 

Групи / послуги 

продовженого дня в 

закладах освіти I та II 

ступенів створені і 

функціональні. 24 185 

дітей користуються 

послугами 

4.  Забезпечення гарячим харчуванням дітей у 

закладах загальної середньої освіти: 

2018 р. - 100% дітей закладів I ступеня 

2020 р. - 60% дітей закладів II ступеня 2021 

р. - не менше 70% дітей закладів II ступеня 

2018-2026 р. Департамент освіти і 

науки 

облдержадміністрації,  

районні державні 

адміністрації, органи 

місцевого самоуправління 

 Потреби визначені. 

69 063 дітям (75%) 

надається гаряче 

харчування 
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(за згодою) 

5.  Забезпечення доступу до освіти дітям 

дошкільного віку, включно дітям з 

обмеженнями можливостей, шляхом 

створення додаткових місць 

2018-2025 р. Департамент освіти і 

науки 

облдержадміністрації,  

районні державні 

адміністрації, органи 

місцевого самоуправління 

(за згодою) 

 Дошкільні навчальні 

заклади створені та 

функціонують. 

41 497 дітям 

забезпечений доступ до 

освіти 

6.  Створення та забезпечення доступності 

послуги продовженого дня (чергової групи) 

в закладах дошкільної освіти: 

2018 р. - 100% закладів  

2019 р. - 100% закладів 

2018-2020 р. Департамент освіти і 

науки 

облдержадміністрації,  

районні державні 

адміністрації, органи 

місцевого самоуправління  

 Потреби визначені. 

Чергові групи створені і 

функціонують 

7.  Забезпечення послуги особистого 

асистування дітей з особливими освітніми 

потребами в закладах освіти   

2019-2026 р. Департамент освіти і 

науки 

облдержадміністрації, 

департамент соціального 

захисту населення 

облдержадміністрації 

 Потреби визначені. 

В області реалізуються 

заходи зі створення 

системи інклюзивного 

навчання. У 2017-2018 

навчальному році 

місцевими органами 

управління освітою для 

140 дітей з особливими 

освітніми потребами 

організовано інклюзивне 

навчання у 96 класах 60 

закладів загальної 

середньої освіти                    

 У закладах 

дошкільної освіти області 
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функціонують  5 

інклюзивних груп (5 

дітей, із них 3 – з 

інвалідністю).У штатні 

розписи закладів 

загальної середньої 

освіти, де відкрито класи 

з інклюзивним 

навчанням, уведено 44 

посади асистента вчителя.                                  

Психологічний супровід 

дітей з особливими 

освітніми потребами в 

інклюзивних класах 

здійснюють  54 практичні 

психологи, 18 соціальних 

педагогів Корекційно-

розвиткову роботу 

забезпечують: 29 учителів 

дефектологів, 2 фізичні 

реабілітологи, 6 учителів 

лікувальної фізкультури. 

8.  Забезпечення перевезення дітей з ООП, 

яким ІРЦ видало відповідну рекомендацію, 

для отримання освітніх послуг в закладах 

загальної середньої та дошкільної освіти 

2018-2026 р. Департамент освіти і 

науки 

облдержадміністрації, 

районні державні 

адміністрації, органи 

місцевого самоврядування 

(за згодою) 

 У Сумській області за 

межею пішохідної 

доступності проживають 

7 273 учні сільських 

закладів освіти, які 

стовідсотково забезпечені 

організованим 

підвезенням до місць 

навчання та у 

зворотньому напрямку, у 
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тому числі діти з 

особливими освітніми 

потребами. Шкільними 

автобусами підвозиться 

6 973 учні (95,5%). 

Медичні послуги 

9.  Створення ефективної системи надання 

первинної медичної допомоги відповідно до 

встановлених нормативів 

2018-2026 р. Управління охорони 

здоров'я 

облдержадміністрація, 

районні державні 

адміністрації, органи 

місцевого самоврядування 

(за згодою) 

 100% дитячого населення 

мають доступ і 

забезпечені медичними 

послугами 

10.  Забезпечення патронажного сестринського 

спостереження за новонародженими і 

дітьми раннього віку з сімей зі складними 

життєвими обставинами спільно з 

соціальними працівниками 

2018-2026 р. Управління охорони 

здоров'я 

облдержадміністрації, 

районні державні 

адміністрації, органи 

місцевого самоврядування 

(за згодою) 

 100% новонароджених і 

дітей раннього віку 

охоплені патронажним 

наглядом 

11.  Розробка і впровадження механізму 

взаємодії: пологовий будинок - патронажна 

сестра - первинна медична ланка - 

відділення катамнестичного спостереження 

- служба раннього втручання - центри 

реабілітації - сім'я 

2018-2019 р. Управління охорони 

здоров'я 

облдержадміністрації 

 Механізм розроблений та 

впроваджений. 

Видано розпорядження 

голови обласної 

державної адміністрації.  

12.  Забезпечення ефективної системи вторинної 

медичної допомоги. Розвиток установ, що 

надають високоспеціалізовану медичну 

2019-2025 р. Управління охорони 

здоров'я 

 Мережа закладів 

розвинена і функціонує 
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допомогу для дитячого населення облдержадміністрації 

13.  Створення і розвиток мережі центрів / 

кабінетів планування сім'ї зі школами 

відповідального батьківства при кожній 

жіночій консультації   

  

2018-2026 р. Управління охорони 

здоров'я 

облдержадміністрації, 

служба у справах дітей 

облдержадміністрації, 

органи місцевого 

самоврядування (за 

згодою) 

 Розроблено, затверджено 

та впроваджується 

програма навчання 

молодих батьків по 

догляду і вихованню 

новонародженої дитини 

14.  Створення і розвиток послуг (центри, 

відділення) раннього втручання: 

2020р. - 40% від потреби 

2021р. - 70% 

2019-2021 р. Управління охорони 

здоров'я 

облдержадміністрації 

сумісно з департаментом   

соціального захисту 

населення 

облдержадміністрації, 

районні державні 

адміністрації, органи 

місцевого самоврядування 

Можливі 

при 

наявності 

нормативно-

правових 

актів МОЗ 

України. 

Діють лише 

пілотні 

проекти. 

Потреби визначені. 

2 відділення створені і 

функціонують. 

Розроблено і затверджено 

Положення. 

1000 дітей отримують 

послуги раннього 

втручання 

15.  Формування міждисциплінарних команд 

раннього втручання   

2020-2026 р. Управління охорони 

здоров'я 

облдержадміністрації, 

органи місцевого 

самоврядування (за 

згодою) 

 Міждисциплінарні 

команди раннього 

втручання створені при 

кожному центрі  

16.  Забезпечення/надання медичної реабілітації 

та паліативної допомоги дітям, з 

урахуванням територіальної доступності, 

відповідно до розробленого і затвердженого 

2019-2026 р. Управління охорони 

здоров'я 

облдержадміністрації, 

департамент  соціального 

Можливі 

при 

наявності 

нормативно-

Потреби визначені. 

Розроблено і затверджено 

Положення. 
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Положення захисту населення 

облдержадміністрації 

правових 

актів МОЗ 

України.    

Орієнтовно 

2 млн. 900 

тис. грн. 

Послуги надані в 

середньому 50 дітям в рік 

17.  Формування мультидисциплінарних команд 

для надання медико-соціальної  реабілітації 

та паліативної допомоги дітям 

2019-2026 р. Управління охорони 

здоров'я 

облдержадміністрації, 

департамент соціального 

захисту населення 

облдержадміністрації, 

департамент освіти і науки 

облдержадміністрації 

 

 Мультидисциплінарні 

команди створені і 

функціонують 

Соціальні послуги 

18.  Проведення комплексної оцінки потреб у 

соціальних послугах у кожній об'єднаній 

територіальній громаді 

IV квартал 

2018 р. 

Департамент соціального 

захисту населення 

облдержадміністрації, 

обласний центр соціальних 

служб для сім'ї, дітей та 

молоді, районні державні 

адміністрації, органи місцевого 

самоврядування (за згодою), 

неурядові організації (за 

згодою) 

 Оцінка проведена. 

Звіт за результатами 

оцінки розроблений. 

Потреби виявлені 

19.  Розробка перспективних планів розвитку 

системи соціальних послуг в усіх районах, 

містах,  ОТГ 

До кінця II 

кварталу  

Департамент соціального 

захисту населення 

облдержадміністрації, 

 Плани розроблені, 

затверджені 
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2019 р. обласний центр соціальних 

служб для сім'ї, дітей та 

молоді, районні державні 

адміністрації, органи місцевого 

самоврядування (за згодою), 

неурядові організації (за 

згодою) 

20.  Забезпечення функціонування послуг 

підтримки сімей з дітьми для виявлення, 

оцінки потреб та здійснення соціального 

супроводу вразливих сімей з дітьми, а також 

сімей, в які було реінтегровано дітей з 

інтернатних закладів 

Починаючи з 

1 січня 2019р. 

 Обласний центр соціальних 

служб для сім’ї, дітей та 

молоді; 

виконкоми місцевих рад (у т.ч. 

ОТГ) 

 У громадах забезпечено 

здійснення соціального 

супроводу 60% вразливих 

сімей з дітьми, сімей, в 

які було реінтегровано 

дітей з інтернатних 

закладів 

21.  Забезпечення надання послуги сімейного 

патронату для дітей, які тимчасово 

залишилися без піклування батьків 

До 1 серпня 

2021р. 

Обласний центр соціальних 

служб для сім’ї, дітей та 

молоді 

 Створення по 

1 патронатній сім’ї у 

районі, ОТГ з метою 

попередження 

влаштування дітей до 

інтернат них закладів. 

22.  Забезпечення розвитку інституту 

наставництва для дітей, які виховуються у 

закладах, з метою підготовки до 

самостійного життя 

 Обласний центр соціальних 

служб для сім’ї, дітей та 

молоді, служба у справах дітей 

облдержадміністрації, 

департамент освіти і науки 

облдержадміністрації 

 До 2021 року 60% 

вихованців інтернатних 

закладів матимуть 

наставників 

23.  Забезпечення надання послуги денного 

догляду в кожній об’єднаній територіальній 

громаді. до II кварталу 2019 р. - 60% ОТГ до 

IV кварталу 2019 р. - 100% ОТГ 

2018–2026 р. Департамент соціального 

захисту населення 

облдержадміністрації, районні 

державні адміністрації, 

виконавчі комітети міських 

 Розширено спектр 

надання соціальних 

послуг в громадах області 
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рад, органи місцевого 

самоврядування об’єднаних 

територіальних громад, 

управління охорони здоров'я 

облдержадміністрації 

24.  Розвиток послуги консультування з питань 

соціального захисту та підтримки 

2019-2026 р. Департамент соціального 

захисту населення 

облдержадміністрації, 

Сумський обласний центр 

соціальних служб для сім'ї, 

дітей та молоді, районні, міські 

центри соціальних служб для 

сім'ї, дітей та молоді 

 Послуги консультування 

надаються в кожній 

громаді 

25.  Створення послуги тимчасового відпочинку 

(перепочинку) для батьків, які доглядають 

за дітьми з комплексними обмеженнями 

можливостей 

2019-2021 р. Управління охорони здоров'я 

облдержадміністрації 
 До 2021 року 70% 

батьків, які доглядають за 

дітьми з комплексними 

обмеженнями 

можливостей, 

користуватимуться 

послугою тимчасового 

відпочинку 

26.  Створення реєстру надавачів соціальних 

послуг та підтримка його  в актуальному 

стані 

2018-2026 р. Департамент соціального 

захисту населення 

облдержадміністрації,  служба 

у справах дітей 

облдержадміністрації, 

Сумський обласний центр 

соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді, районні 

державні адміністрації, 

виконавчі комітети міських 

 Реєстр складено і 

підтримується в 

актуальному стані 
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рад, органи місцевого 

самоврядування об’єднаних 

територіальних громад 

27.  Забезпечення обліку послуг, що надаються 

одержувачам соціальних послуг (на рівні 

структур та послуг) 

2018-2026 р. Департамент соціального 

захисту населення 

облдержадміністрації, служба 

у справах дітей 

облдержадміністрації, 

Сумський обласний центр 

соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді, районні 

державні адміністрації, 

виконавчі комітети міських 

рад, органи місцевого 

самоврядування об’єднаних 

територіальних громад 

 Створено реєстр обліку 

надавачів соціальних 

послуг і підтримується в 

актуальному стані 

28.  Розробка щорічного галузевого, 

затвердження та впровадження робочого 

плану з реалізації Регіонального 

стратегічного плану дій з реформування 

системи інституційного догляду та 

виховання дітей Сумської області на 2018-

2026 роки 

Щороку до      

1 лютого 

Департамент  соціального 

захисту населення 

облдержадміністрації 

 Розроблені, затверджені 

річні  робочі плани 

29.  Розробка планів трансформації  кожного 

дитячого будинку-інтернату 

2018-2024 р. Департамент  соціального 

захисту населення 

облдержадміністрації, дитячі 

будинки-інтернати, громадські 

організації (за згодою) 

 Розроблено, затверджено, 

реалізовано плани 

трансформації 2 дитячих 

будинків-інтернатів 

30.  Створення комісій з трансформації кожного 

дитячого будинку-інтернату. Навчання 

членів комісій 

2018-2024 р. Департамент  соціального 

захисту населення 

облдержадміністрації, служба 

у справах дітей 

 Сформовано 2 комісії, 

затверджені, проведено 

навчання їх членів 
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облдержадміністрації,  дитячі 

будинки-інтернати, громадські 

організації (за згодою) 

31.  Здійснення аналізу та планування 

перекваліфікації та застосування людських 

ресурсів дитячих будинків-інтернатів 

2019-2024 р. Департамент  соціального 

захисту населення 

облдержадміністрації, дитячі 

будинки-інтернати, громадські 

організації (за згодою) 

 Аналіз проведено, план 

використання людських 

ресурсів розроблено 

32.  Проведення комплексної оцінки кожної 

дитини, яка проживає в дитячому будинку-

інтернаті,  розробка індивідуальних планів 

реінтеграції  кожної дитини 

2018-2024 р Департамент  соціального 

захисту населення 

облдержадміністрації, 

управління охорони здоров’я 

облдержадміністрації, служба 

у справах дітей 

облдержадміністрації, дитячі 

будинки-інтернати, громадські 

організації (за згодою) 

  Оцінку проведено, 

розроблені індивідуальні 

плани реінтеграції кожної 

дитини  

33.  Проведення комплексної оцінки потреб 

сім’ї дитини, яка перебуває в дитячому 

будинку-інтернаті 

2018-2024 р. Департамент  соціального 

захисту населення 

облдержадміністрації, служба 

у справах дітей 

облдержадміністрації, районні 

центри соціальних служб для 

сім'ї, дітей та молоді, дитячі 

будинки-інтернати, громадські 

організації (за згодою) 

 Комплексна оцінка 

потреб сімʼї, кожної 

дитини проведена 

34.  Вивчення питання розподілу дітей, які 

перебувають в дитячих будинках-

інтернатах, за географічним походженням 

об’єднаних територіальних громад 

2018 р. Департамент  соціального 

захисту населення 

облдержадміністрації, служба 

у справах дітей 

 Складено карту дітей за 

географічним 

походженням із 

конкретної об’єднаної 
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облдержадміністрації, дитячі 

будинки-інтернати 

територіальної громади 

35.  Створення та удосконалення майстерень 

трудової реабілітації для підопічних з 

обмеженнями можливостями у дитячих 

будинках-інтернатах 

2021-2024 р. Департамент  соціального 

захисту населення 

облдержадміністрації, дитячі 

будинки-інтернати 

 Створено 2 майстерні 

трудової реабілітації: 

2021- 1; 2024 - 1  

36.  Поступове встановлення мораторію на 

зарахування дітей в дитячі будинки-

інтернати 

2018-2026 р. Департамент  соціального 

захисту населення 

облдержадміністрації 

 Прийнято рішення  про 

встановлення мораторію, 

його дотримання  

37.  Щороку передбачати кошти для 

фінансового забезпечення заходів 

Регіонального стратегічного плану 

2018-2026 р. Департамент фінансів 

облдержадміністрації, 

Департамент  соціального 

захисту населення 

облдержадміністрації 

 Подані заявки на 

включення до бюджету 

коштів для виконання 

заходів. 

Затверджено бюджет 

38.  Здійснення аналізу та планування 

перерозподілу фінансових ресурсів кожного 

дитячого будинку-інтернату для  створення 

послуг іншого типу  

2019-2024 р. Департамент  соціального 

захисту населення 

облдержадміністрації 

 Аналіз проведено, 

розроблено  новий план 

використання фінансових 

ресурсів  

39.  Проведення заходів щодо виявлення 

позабюджетних, альтернативних джерел 

фінансування та налагодження співпраці з 

міжнародними донорськими проектами і 

програмами технічної допомоги та грантів 

2018-2026 р. Департамент фінансів 

облдержадміністрації, 

Департамент  соціального 

захисту населення 

облдержадміністрації,   

громадські організації (за 

згодою) 

 Упроваджено проекти і 

програми технічної 

допомоги, гранти. 

Залучено позабюджетні, 

альтернативні джерела 

фінансування. 

Реабілітаційні послуги 

40.  Визначення щороку потреби в 2018-2026 р. Департамент соціального  Визначено щороку 
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реабілітаційних послугах  дітей з 

інвалідністю 

захисту населення 

облдержадміністрації,, 

управління охорони здоров’я 

облдержадміністрації,  , 

Сумський обласний центр 

соціальних служб для сім’ї,  

дітей та молоді районні 

державні адміністрації, 

виконавчі комітети міських 

рад, органи місцевого 

самоврядування об’єднаних 

територіальних громад 

потребу в реабілітаційних 

послугах  кожної дитини 

з інвалідністю 

41.  Забезпечення надання якісних послуг в 

діючих центрах реабілітації та створення 

нових відповідно до потреби. 

2018-2026 р. Департамент соціального 

захисту населення 

облдержадміністрації, районні 

державні адміністрації, 

виконавчі комітети міських 

рад, органи місцевого 

самоврядування об’єднаних 

територіальних громад, 

Сумський обласний центр 

соціальної реабілітації дітей-

інвалідів 

 Покращено соціального 

обслуговування осіб та 

якість дітей з 

інвалідністю 

42.  Запровадження послуги трудової реабілітації 

для дітей та осіб з інвалідністю за потребою

      

      

  

 

2020-2026 р. Районні державні 

адміністрації, виконавчі 

комітети міських рад, органи 

місцевого самоврядування 

об’єднаних територіальних 

громад (за згодою), неурядові 

організації (за згодою) 

 Запроваджено  

послугу трудової 

реабілітації для дітей та 

осіб з інвалідністю 

відповідно до потреби 
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43.  Зміцнення матеріально-технічної бази 

реабілітаційних установ. 

2020-2026 р. Департамент соціального 

захисту населення 

облдержадміністрації, районні 

державні адміністрації, 

виконавчі комітети міських 

рад, органи місцевого 

самоврядування об’єднаних 

територіальних громад 

 Зміцнено матеріально-

технічну базу 

реабілітаційних установ 

44.  Придбання автотранспорту для Сумського 

обласного центру соціальної реабілітації 

дітей-інвалідів, Центру соціальної 

реабілітації дітей з інвалідністю 

Конотопської міської ради, Комунальної 

установи  Білопільської районної ради 

«Районний центр комплексної реабілітації 

для дітей з інвалідністю»   

2019-2021 р. Департамент соціального 

захисту населення 

облдержадміністрації, 

Сумський обласний центр 

соціальної реабілітації дітей-

інвалідів, виконавчий комітет 

Конотопської міської ради, 

Білопільська районна рада 

 Придбано 4 автомобіля 

для реабілітаційних 

установ 

45.  Придбання сенсорного обладнання для 

Сумського обласного центру соціальної 

реабілітації дітей-інвалідів 

2019 р. Департамент соціального 

захисту населення 

облдержадміністрації, 

Сумський обласний центр 

соціальної реабілітації дітей-

інвалідів 

 Придбано сенсорне 

обладнання для надання 

відповідних 

реабілітаційних послуг 

ІІІ. Розвиток сімейних та інших форм альтернативного догляду для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 

Специфічні цілі: 

створення системи якісних і ефективних форм альтернативного догляду;  

створення умов для забезпечення прав дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, на  проживання і виховання в сім'ї або 

в умовах максимально наближених до сімейного середовища. 

1.  Створення, до 2020 р., служби у справах дітей 2019-2023 р. Органи місцевого  Служби у справах дітей 
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в кожній ОТГ  самоврядування (за згодою) створені у виконавчих 

комітетах 8 ОТГ 

2.  Активізувати роботу щодо охоплення дітей-

сиріт і дітей, позбавлених батьківського 

піклування, сімейними формами виховання на 

рівні, не нижчому 91 %. 

2018-2026 р. Служби у справах дітей 

облдержадміністрації, 

райдержадміністрацій, органи 

місцевого самоврядування 

 Роботу активізовано 

3.  Посилення роботи щодо виявлення дітей, 

втягнутих у жебракування, та надання їм 

допомоги 

2018-2026 р. Служби у справах дітей 

облдержадміністрації, 

обласний центр соціальних 

служб для сім'ї, дітей та 

молоді,  національна поліція  

 Робота посилена 

4.  Своєчасне виявлення та організація необхідної 

допомоги дітям, які перебувають у складних 

життєвих обставинах, у тому числі 

постраждалим від жорстокого поводження і 

тим, життю або здоров’ю яких загрожує 

небезпека 

2018-2026 р. Служби у справах дітей 

облдержадміністрації, 

райдержадміністрацій, 

обласний центр соціальних 

служб для сім'ї, дітей та 

молоді,  національна поліція 

 Проводиться робота по 

виявленню та організації 

допомоги дітям, які 

опинилися в СЖО 

5.  Призначення і підготовка фахівців із 

соціальної роботи для супроводу сімей, в яких 

виховуються діти-сироти та діти, позбавлені 

батьківського піклування 

2019-2020 р. Служба у справах дітей 

облдержадміністрації, 

обласний центр соціальних 

служб для сім'ї, дітей та молоді 

 Потреби виявлені. 

Підтримка надана. Кожна 

сім’я опікунів, 

піклувальників, ПС, 

ДБСТ мають супервізора 

6.  Організація підбору та підготовки кандидатів в 

усиновителі, опікуни, піклувальники, 

прийомні батьки, батьки -вихователі  

2018-2026 р. Обласний центр соціальних 

служб для сім'ї, дітей та 

молоді, районні центри 

соціальних служб для сім'ї, 

дітей та молоді 

 Альтернативні форми 

виховання дітей створені 

7.  Забезпечення проведення навчання, 

підвищення кваліфікації та обмін досвідом для 
2018-2026 р. Обласний центр соціальних  Здійснено підвищення 
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прийомних батьків, батьків-вихователів, 

опікунів та піклувальників 

служб для сім'ї, дітей та 

молоді, служби у справах дітей 

райдержадміністрацій, районні 

центри соціальних служб для 

сім'ї, дітей та молоді 

кваліфікації усіх 

прийомних батьків, 

батьків-вихователів, 

опікунів та 

піклувальників 

8.  Створення ДБСТ: 

  

2019-2026 р. Районні державні 

адміністрації, органи місцевого 

самоврядування (за згодою), 

служби у справах дітей 

райдержадміністрацій, ОТГ 

 22 ДБСТ створені 

9.  Створення малих групових будинків (МГБ) 

 

2019-2025 р. Служба у справах дітей 

облдержадміністрації, районні 

державні адміністрації, органи 

місцевого самоврядування (за 

згодою) 

 Планується створення 

МГБ в межах наданої 

субвенції 

10.  Забезпечення квартирою осіб, які перебувають 

на квартирному обліку як діти-сироти та діти, 

позбавлені батьківського піклування - не 

менше 10% щороку 

2019-2026 р. Служба у справах дітей 

облдержадміністрації, районні 

державні адміністрації, органи 

місцевого самоврядування (за 

згодою) 

 У 2018 році планується 

придбання 29 квартир для 

дітей з числа дітей-сиріт 

та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, 

що перебували на обліку, 

отримали житло 

IV. Кадрове забезпечення реформування системи інституційного догляду та виховання дітей 

Специфічні цілі: 

організація підготовки та перепідготовки всіх суб'єктів, що мають повноваження і відповідальність в процесі реалізації Регіонального 

стратегічного плану дій з реформування системи інституційного догляду та виховання дітей в Сумській області на 2018-2026 роки; 

забезпечення достатньої кількості фахівців, які здійснюють свою діяльність у сфері захисту прав дітей та надання їм послуг; 

забезпечення нових структур, служб, послуг якісними кадровими ресурсами;  
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обслуговування та керування професійної реконверсії (перепідготовки) кадрового потенціалу зі сфери інституційного догляду та виховання 

дітей. 

 

1.  Розробка і впровадження плану і програм 

навчання різних категорій керівників і 

фахівців з реалізації Регіонального 

стратегічного плану дій з реформування 

системи інституційного догляду та виховання 

дітей в Сумській області на 2018-2026 роки 

2018-2019 р. Департамент освіти і 

науки 

облдержадміністрації, 

департамент соціального 

захисту населення 

облдержадміністрації, 

управління охорони 

здоров'я, служба у справах 

дітей 

облдержадміністрації, 

обласний центр 

соціальних служб для 

сім'ї, дітей та молоді 

 План розроблений і 

затверджений. 

Програми 

розроблені і 

впроваджуються 

2.  Введення посадових одиниць для кадрового 

забезпечення Інклюзивно-ресурсних центрів 

(ІРЦ). Підготовка персоналу 

 

2018-2020 р. Департамент освіти і 

науки 

облдержадміністрації, 

районні державні 

адміністрації, органи 

місцевого самоврядування 

(за згодою) 

 138 нових 

посадових одиниць 

(20 керівників, 118 

фахівців і 

технічного 

персоналу) 

ІРЦ забезпечені 

кваліфікованими 

кадрами, персонал 

навчений 

3.  Розробка плану і програм навчання всіх 

категорій персоналу підтримки, 

впровадження програм 

2018-2020 р. Департамент освіти і 

науки 

облдержадміністрації 

 План і програма 

розроблені. 

Курси організовані, 
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персонал 

підготовлено  

4.  Проведення навчання та підвищення 

кваліфікації спеціалістів центрів соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді, фахівців із 

соціальної роботи, спеціалістів служб у 

справах дітей, освіти та охорони здоров’я, 

представників ОТГ, щодо виявлення сімей з 

дітьми, які потребують сторонньої допомоги, 

та покращення міжвідомчої взаємодії і 

запровадження сімейно-орієнтованих послуг 

Починаючи 

з 1 вересня 

2019р. 

Сумський обласний центр 

соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді; 

виконкоми місцевих рад (у 

т.ч. ОТГ) 

 Проведено 

навчання та 

підвищення 

кваліфікації 90% 

працівників 

перелічених 

структур 

5.  Введення штатних посад фахівців із 

соціальної роботи відповідно до нормативів 

забезпечення соціальної роботи у громаді 

До 1 січня 

2019 р. 

Голови районних 

державних адміністрації, 

Голови місцевих рад, 

Голови ОТГ, обласний 

центр соціальних служб 

для сім’ї, дітей та молоді 

 У кожній громаді 

працює фахівець із 

соціальної роботи 

за нормативом 1 

ФСР на 1 500 

жителів громади 

6.  Розробка і впровадження програми для 

забезпечення підвищення кваліфікації 

патронажних сестер: 

2019-30% 

2021 -60% 

2023 - 90% 

2018-2023 р. Управління охорони 

здоров'я 

облдержадміністрації, 

Сумський медичний 

коледж 

 План і програма 

розроблені. 

Курси організовані, 

персонал 

підготовлено 

7.  Розробка і впровадження програми для 

забезпечення підготовки викладачів для шкіл 

відповідального батьківства 

2019-2021 р. Управління охорони 

здоров'я 

облдержадміністрації 

 Персонал для шкіл 

відповідального 

батьківства 

навчений 

8.  Введення посадових одиниць для кадрового 2019-2021 р. Управління охорони  Проведені 
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забезпечення відділень раннього втручання, 

підготовка персоналу 

здоров'я 

облдержадміністрації, 

районні державні 

адміністрації, органи 

місцевого самоврядування 

розрахунки у 

потребі персоналу 

у відповідності до 

нормативних актів 

МОЗ. Створені 

необхідні посадові 

одиниці. 

100% фахівців 

пройшли 

підвищення 

кваліфікації 

9.  Забезпечення персоналом майстерень 

трудової реабілітації для молодих людей з 

обмеженнями можливостей. Підготовка 

персоналу 

2020-2026 р. Районні державні 

адміністрації, органи 

місцевого самоврядування 

(за згодою), неурядові 

організації (за згодою) 

 90 посад створені, 

90 фахівців навчені 

V. Трансформація установ інституційного догляду та виховання дітей 

 Специфічні цілі: 

поступове зменшення кількості дітей в установах інституційного догляду та виховання  на 20% щороку (починаючи з 2018 р.); 

скорочення кількості закладів інституційного догляду та виховання дітей на 10% щороку (починаючи з 2018 р.); 

припинення до 2026 року діяльності всіх типів установ інституційного догляду та виховання дітей, в яких проживає понад 10 вихованців 

1.  Розробка планів трансформації  кожного 

закладу інституційного догляду та виховання 

дітей 

2018-2024 рр. Департамент освіти і 

науки 

облдержадміністрації, 

департамент соціального 

захисту населення, 

облдержадміністрації, 

управління охорони 

здоров'я 

 Визначені періоди 

трансформації 
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облдержадміністрації, 

служба у справах дітей 

облдержадміністрації, 

установи інституційного 

догляду та виховання 

дітей, неурядові 

організації (за згодою) 

2.  Створення комісій з трансформації кожного 

закладу інституційного догляду та виховання 

дітей. Навчання членів комісій 

2018-2024 рр. Департамент освіти і 

науки 

облдержадміністрації, 

департамент соціального 

захисту населення 

облдержадміністрації, 

управління охорони 

здоров'я 

облдержадміністрації, 

служба у справах дітей 

облдержадміністрації, 

установи інституційного 

догляду та виховання 

дітей, неурядові 

організації (за згодою) 

 Розпочато процес 

створення 

3.  Проведення комплексної оцінки закладів  2019-2024 рр. Департамент освіти і 

науки 

облдержадміністрації, 

департамент соціального 

захисту населення 

облдержадміністрації, 

управління охорони 

здоров'я 

облдержадміністрації, 

 Комплексну оцінку 

закладів  проведено 

(таблиця додається) 
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служба у справах дітей 

облдержадміністрації, 

установи інституційного 

догляду та виховання 

дітей, неурядові 

організації (за згодою) 

4.  Проведення комплексної оцінки кожної 

дитини, розміщеної в закладі інституційного 

догляду та виховання, і розробка 

індивідуальних планів реінтеграції  дитини 

2018-2024 рр. Департамент освіти і 

науки 

облдержадміністрації, 

департамент соціального 

захисту населення 

облдержадміністрації, 

управління охорони 

здоров'я 

облдержадміністрації, 

служба у справах дітей 

облдержадміністрації, 

установи інституційного 

догляду та виховання 

дітей, неурядові 

організації (за згодою) 

 Проведення оцінки 

розроблюється 

5.  Здійснення аналізу та планування 

перекваліфікації та застосування людських 

ресурсів кожного закладу інституційного 

догляду та виховання дітей 

2019-2024 рр. Департамент освіти і 

науки 

облдержадміністрації, 

департамент соціального 

захисту населення 

облдержадміністрації, 

управління охорони 

здоров'я 

облдержадміністрації, 

 Аналіз проводиться 
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служба у справах дітей 

облдержадміністрації, 

установи інституційного 

догляду та виховання 

дітей, неурядові 

організації (за згодою) 

6.  Здійснення аналізу та планування 

перерозподілу матеріальних ресурсів 

кожного закладу інституційного догляду та 

виховання дітей 

2019-2024 рр. Департамент освіти і 

науки 

облдержадміністрації, 

департамент соціального 

захисту населення 

облдержадміністрації, 

управління охорони 

здоров'я 

облдержадміністрації, 

служба у справах дітей 

облдержадміністрації, 

установи інституційного 

догляду та виховання 

дітей, неурядові 

організації (за згодою) 

 Аналіз проводиться 

VI. Інформаційно-просвітницька діяльність 

Специфічні цілі: 

забезпечення поінформованості керівників і фахівців різних рівнів про процеси реформи; 

інформування громадськості та батьків про права дитини на сім'ю, на освіту в загальному середовищі і про обов'язки дорослих забезпечити 

реалізацію цих прав; 

просування значущості та необхідності розвитку альтернативних форм захисту дітей в ситуації ризику для забезпечення впровадження прав 

дітей та поліпшення добробуту дітей та їх сімей. 
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1.  Розробка інформаційних роз'яснювальних 

матеріалів: брошури, листівки, плакати, 

буклети для різних цільових аудиторій 

2018-2025 р. Департамент соціального 

захисту населення 

облдержадміністрації 

 

 Розроблені 

матеріали 

поширюються на 

всій території 

області 

2.  Організація заходів щодо обговорення із 

співробітниками установ, батьками дітей, які 

виховуються в них, і громадськими 

організаціями плану трансформації закладів 

2019-2024 р. Департамент соціального 

захисту населення 

облдержадміністрації, 

управління охорони 

здоров’я 

 Погоджено план 

зустрічей з 

ключовими 

аудиторіями для 

обговорення плану 

трансформації 

3.  Проведення інформаційно-роз’яснювальної 

роботи з представниками колективів дитячих 

будинків-інтернатів, батьками вихованців 

цих закладів щодо реформування системи 

інституційного догляду та виховання дітей, 

розвитку та запровадженню інноваційних 

соціальних послуг для дітей з інвалідністю та 

їх сімей 

2019-2024 р. Департамент соціального 

захисту населення 

облдержадміністрації, 

управління охорони 

здоров’я 

 

  

4.  Забезпечення створення і функціонування 

регіонального місцевого інформаційного 

ресурсу з питань реформування інституційної 

догляду та виховання дітей, або ж окремого 

розділу на сторінці обласної державної 

адміністрації 

2018 р. Управління 

інформаційної діяльності 

та комунікацій з 

громадськістю 

облдержадміністрації 

 Створено 

спеціальну 

вебсторінку  

5.  Проведення пресконференцій та регулярних 

брифінгів з актуальних питань щодо 

реформування системи інституційного 

догляду та виховання дітей 

2018-2026 р. Управління 

інформаційної діяльності 

та комунікацій з 

громадськістю 

 Комунікаційний 

план виконується 

відповідно до 

графіка 
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облдержадміністрації 

VII. Залучення ресурсів для виконання Регіональної плану 

Специфічні цілі: 

гарантування стабільного і достатнього фінансування для виконання заходів Регіональної плану; 

забезпечення ефективності використання коштів, що спрямовуються на систему захисту, догляду та виховання дітей . 

 

1.  Розробка та затвердження порядку 

використання коштів обласного бюджету, 

передбачених для фінансування заходів щодо 

виконання Регіональної плану  

2018 р. Департамент фінансів  

облдержадміністрації 

 

 Затверджене 

офіційне рішення 

2.  Щороку передбачати кошти для фінансового 

забезпечення заходів Регіональної плану 

2018-2026 р. Департамент фінансів 

облдержадміністрації, 

служба у справах дітей 

облдержадміністрації, 

департамент освіти і 

науки 

облдержадміністрації, 

департамент  

соціального захисту 

населення 

облдержадміністрації, 

управління охорони 

здоров'я 

облдержадміністрації 

 

 Подані заявки на 

включення до 

бюджету коштів 

для виконання 

заходів. 

Затверджений 

бюджет 

3.  Передбачати кошти для проведення 

інформаційно-просвітницьких заходів, 

спрямованих на зміцнення інституту сім’ї , 

2019-2026 р. Департамент фінансів 

облдержадміністрації, 

служба у справах дітей 

 Подані заявки на 

включення до 

бюджету коштів на 
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запобіганню домашньому насильству облдержадміністрації, 

управління освіти і 

науки 

облдержадміністрації, 

департамент соціального 

захисту населення 

облдержадміністрації, 

управління охорони 

здоров'я 

виконання заходів. 

 

4.  Здійснення аналізу та планування 

перерозподілу фінансових ресурсів кожного 

закладу інституційного догляду та виховання 

дітей для  створення послуг нового типу 

2019-2024 р. Служба у справах дітей 

облдержадміністрації, 

департамент освіти і 

науки 

облдержадміністрації, 

департамент соціального 

захисту населення 

облдержадміністрації, 

управління охорони 

здоров'я 

облдержадміністрації 

 План використання 

фінансових 

ресурсів 

розроблюється 

5.  Проведення заходів щодо виявлення 

позабюджетних, альтернативних джерел 

фінансування та налагодження співпраці з 

міжнародними донорськими проектами і 

програмами технічної допомоги та грантів 

2018-2026 р.  Департамент фінансів 

облдержадміністрації, 

департамент освіти і 

науки 

облдержадміністрації, 

департамент соціального 

захисту населення 

облдержадміністрації, 

управління охорони 

здоров'я 

 Впроваджені 

проекти. 

Використані 

позабюджетні, 

альтернативні 

джерела  
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облдержадміністрації, 

служба у справах дітей 

облдержадміністрації,  

неурядові організації (за 

згодою) 

6.  Проведення щорічного конкурсу з метою 

залучення недержавних суб'єктів до надання 

соціальних послуг дітям та дітям з сім'ями 

через механізм соціального замовлення, 

програмно-цільовий метод та ін. 

2019-2026 р. Департамент фінансів 

облдержадміністрації, 

фінансові управління 

райдержадміністрацій, 

органів місцевого 

самоврядування, 

департамент соціального 

захисту населення 

облдержадміністрації, 

управління соціального 

захисту населення 

райдержадміністрацій, 

органів місцевого 

самоврядування 

 Організований 

конкурс. Кошти 

залучені 

VIII. Моніторинг та оцінка виконання Регіональної плану 

Специфічні цілі: 

забезпечення реалізації Регіонального плану у встановлені терміни та у відповідності з встановленими показниками; 

забезпечення прозорості процесу реалізації Регіонального плану; 

інформування жителів регіону про результати виконання Регіональної плану; 

забезпечення моніторингу та оцінки стану дітей для гарантування їхнього добробуту в процесі впровадження Регіонального плану. 

1.  Розробити систему моніторингу та оцінки, 

визначити основні джерела отримання даних, 

методи збору інформації, визначити 

індикатори (кількісні та / або якісні), які 

2018 р. Обласна державна 

адміністрація, неурядові 

організації  

 Затверджене 

рішення про 

організацію 

моніторингу 
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будуть характеризувати результативність 

реалізації заходів Регіональної плану 

2.  Планування і проведення моніторингу та 

оцінки виконання Регіональної плану  

структурними підрозділами обласної 

державної адміністрації 

2018-2026 р. Служба у справах дітей 

облдержадміністрації, 

департамент освіти і 

науки 

облдержадміністрації, 

департамент соціального 

захисту населення 

облдержадміністрації, 

управління охорони 

здоров'я 

облдержадміністрації, 

департамент фінансів 

облдержадміністрації, 

інформаційної діяльності 

та комунікацій з 

громадськістю 

облдержадміністрації 

 Відомчі плани 

затверджені  

3.  Розробка та затвердження форм квартального 

та річного звіту про результати проведення 

моніторингу та оцінки виконання 

Регіональної плану 

2018 р. Обласна державна 

адміністрація  

 Розроблені, 

затверджені форми 

4.  Визначення відповідальних працівників, що 

відповідають за збір інформації, необхідної 

для моніторингу реалізації Регіонального 

плану 

2018 р. Служба у справах дітей 

облдержадміністрації, 

департамент освіти і 

науки 

облдержадміністрації, 

департамент соціального 

 Видано 

розпорядження 

голови обласної 

державної 

адміністрації про 

призначення 
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захисту населення 

облдержадміністрації 

управління охорони 

здоров'я 

облдержадміністрації, 

департамент фінансів 

облдержадміністрації, 

інформаційної діяльності 

та комунікацій з 

громадськістю 

облдержадміністрації 

відповідальних осіб 

5.  Подання відомчих звітів про виконання 

Регіональної плану на засіданнях 

Координаційного комітету з питань охорони 

дитинства та підтримки сім'ї 

2018-2026 р. Служба у справах дітей 

облдержадміністрації, 

департамент освіти і 

науки 

облдержадміністрації, 

департамент соціального 

захисту населення 

облдержадміністрації 

управління охорони 

здоров'я 

облдержадміністрації, 

департамент фінансів 

облдержадміністрації, 

управління 

інформаційної діяльності 

та комунікацій з 

громадськістю 

облдержадміністрації 

 Представлені звіти. 

Прийняті рішення 

6.  Проведення аналізу цільового / адресного щороку Департамент фінансів  Розроблений звіт за 
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використання фінансових ресурсів в рамках 

виконання заходів Регіональної плану 

(до 01.02. 

наступного  

за звітним 

роком) 

облдержадміністрації 

 

результатами 

аналізу  

7.  Підготовка та оприлюднення щорічного 

підсумкового звіту про результати 

проведення моніторингу виконання 

Регіональної плану 

щороку 

(до 01.02. 

наступного  

за звітним 

роком) 

Служба у справах дітей 

облдержадміністрації, 

департамент освіти і 

науки 

облдержадміністрації, 

департамент соціального 

захисту населення 

облдержадміністрації 

управління охорони 

здоров'я 

облдержадміністрації, 

департамент фінансів 

облдержадміністрації, 

управління 

інформаційної діяльності 

та комунікацій з 

громадськістю 

облдержадміністрації 

 Опублікований звіт 

8.  Плановий перегляд і кореляція Регіонального 

плану   

2021 р. 

2024 р. 

2026 р. 

Служба у справах дітей 

облдержадміністрації, 

департамент освіти і 

науки 

облдержадміністрації, 

департамент соціального 

захисту населення 

облдержадміністрації 

 Внесені змінами та 

доповнення (у разі 

потреби) 



 76 

управління охорони 

здоров'я 

облдержадміністрації, 

департамент фінансів 

облдержадміністрації, 

управління 

інформаційної діяльності 

та комунікацій з 

громадськістю 

облдержадміністрації 

9.  Проведення незалежної оцінки впровадження 

Регіональної плану і стану дітей в процесі 

реалізації реформи 

2021 р. 

2025 р. 

 

Служба у справах дітей 

облдержадміністрації, 

департамент освіти і 

науки 

облдержадміністрації, 

департамент соціального 

захисту населення 

облдержадміністрації 

управління охорони 

здоров'я 

облдержадміністрації, 

департамент фінансів 

облдержадміністрації, 

управління 

інформаційної діяльності 

та комунікацій з 

громадськістю 

облдержадміністрації 

 Публікації 

результатів  

10.  Організація і проведення обласної 

конференції щодо реалізації Регіональної 

2021 р. Служба у справах дітей 

облдержадміністрації, 

 3 організованих 

конференції 
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плану  2024 р. 

2026 р. 

департамент освіти і 

науки 

облдержадміністрації, 

департамент соціального 

захисту населення 

облдержадміністрації 

управління охорони 

здоров'я 

облдержадміністрації, 

департамент фінансів 

облдержадміністрації, 

управління 

інформаційної діяльності 

та комунікацій з 

громадськістю 

облдержадміністрації 

11.  Висвітлення результатів моніторингу на 

офіційному сайті обласної державної 

адміністрації, на сайтах її структурних 

підрозділів, в інших засобах масової 

інформації 

2018-2026 рр. Служба у справах дітей 

облдержадміністрації, 

департамент освіти і 

науки 

облдержадміністрації, 

департамент соціального 

захисту населення 

облдержадміністрації 

управління охорони 

здоров'я 

облдержадміністрації, 

департамент фінансів 

облдержадміністрації, 

управління 

 Висвітлення на 

сайті 
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інформаційної діяльності 

та комунікацій з 

громадськістю 

облдержадміністрації 

 

          Таблиця 2 до Регіонального плану 

 

Черговість трансформації закладів інституційного догляду у розрізі груп 
 

№
 г

р
у
п

и
 Група інституцій Власна назва інституції Оцінка 

закладу 

Період 

трансформації 

(короткостроковий, 

середньостроковий, 

довгостроковий) 

Проведення 

комплексної оцінки 

кожної дитини 

Дата складання 

плану 

трансформації                  

(з урахуванням 

експертної думки) 

І Будинки дитини Комунальний лікувально-

профілактичний заклад" 

Сумський обласний 

спеціалізований будинок 

дитини" 

64 довгостроковий З 2023 року З 2023 року 

ІІ Загальноосвітні 

школи-інтернати; 

санаторні школи-

інтернати; 

навчально-виховні 

комплекси, у складі 

якого є 

загальноосвітня 

школа-інтернат або 

санаторна школа-

інтернат 

Шосткинська 

загальноосвітня школа-

інтернат І-ІІІ ступенів 

57 середньостроковий З 2021 року З 2022 року 

Путивльська 

загальноосвітня школа-

інтернат І-ІІ ступенів 

62 довгостроковий З 2023 року З 2023 року 

Білопільська 

загальноосвітня школа-

інтернат І-ІІІ ступенів ім. 

А.С. Макаренка 

Білопільської районної 

ради Сумської області 

69 довгостроковий З 2023 року З 2023 року 
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Глухівська загальноосвітня 

школа – інтернат І-ІІІ 

ступенів ім. М.І. Жужоми 

71 довгостроковий З 2023 року З 2023 року 

КЗСОР Конотопська 

загальноосвітня санаторна 

школа-інтернат І-ІІ 

ступенів 

69 довгостроковий З 2023 року З 2023 року 

ІІІ Спеціальні школи-

інтернати / 

навчально-

реабілітаційні 

центри для дітей: зі 

зниженим слухом, 

зором, сліпих, 

глухих, з 

порушеннями 

опорно-рухового 

апарату, з тяжкими 

порушеннями 

мовлення, 

затримкою 

психічного розвитку; 

спеціалізовані 

школи-інтернати; 

гімназії-інтернати, 

колегіуми-інтернати; 

ліцеї-інтернати; 

навчально-виховні 

Правдинська спеціальна 

загальноосвітня школа-

інтернат 

Великописарівського 

району ( із  затримкою 

психічного розвитку ) 

58 середньостроковий З 2021 року З 2022 року 

Косівщинська спеціальна 

загальноосвітня школа-

інтернат Сумського району 

( зі зниженим слухом ) 

58 середньостроковий З 2021 року З 2022 року 

Лебединська спеціальна 

загальноосвітня школа-

інтернат (для глухих) 

60 середньостроковий З 2021 року З 2022 року 

Конотопська спеціальна 

загальноосвітня школа-

інтернат 

72 довгостроковий З 2023 року З 2023 року 

"Обласний ліцей-інтернат 

спортивного 

профілю"Барса" 

75 довгостроковий З 2023 року З 2023 року 
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комплекси, у складі 

якого є вище 

перелічені заклади. 

Державний ліцей-інтернат з 

посиленою військово-

фізичною підготовкою 

«Кадетський корпус» імені 

І.Г.Харитоненка 

 

 

61 довгостроковий З 2023 року З 2023 року 

КЗСОР «Сумська обласна 

гімназія-інтернат для 

талановитих та творчо 

обдарованих дітей» 

60 середньостроковий З 2021 року З 2022 року 

Роменське відділення 

КЗСОР «Сумська обласна 

гімназія-інтернат для 

талановитих та творчо 

обдарованих дітей» 

44 короткостроковий З 2019 року З 2020 року 

IV Спеціальні школи-

інтернати / 

навчально 

реабілітаційні 

центри для дітей з 

інтелектуальними 

порушеннями; 

навчально-виховний 

комплекс, у складі 

якого є вище 

перелічені заклади 

КЗСОР Шалигинська 

спеціальна загальноосвітня 

школа - інтернат 

Глухівського району 

41 короткостроковий З 2019 року З 2020 року 

Грунська спеціальна - 

загальноосвітня школа - 

інтернат 

46 короткостроковий З 2019 року З 2020 року 

Глинська спеціальна 

загальноосвітня школа- 

інтернат Роменського 

району 

49 короткостроковий З 2019 року З 2020 року 

Улянівська спеціальна 51 середньостроковий З 2021 року З 2022 року 
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загальноосвітня школа-

інтернат Білопільського 

району 

Штепівська спеціальна 

загальноосвітня школа-

інтернат Лебединського 

району 

51 середньостроковий З 2021 року З 2022 року 

Гребениківська спеціальна 

загальноосвітня школа-

інтернат Тростянецького 

району 

52 середньостроковий З 2021 року З 2022 року 

V Дитячі будинки-

інтернати  

Комунальна установа 

Білопільський дитячий  

будинок-інтернат 2-3 

профілю 

65 довгостроковий З 2023 року З 2023 року 

Комунальна установа 

Конотопський дитячий 

будинок-інтернат 2-3 

профілю 

55 середньостроковий З 2021 року З 2022 року 

VI Центри соціально-

психологічно 

реабілітації; 

притулки; дитячі 

будинки 

Сумський центр соціально-

психологічної реабілітації 

дітей області 

71 довгостроковий З 2023 року З 2023 року 

Обласний центр соціально-

психологічної реабілітації 

дітей, м. Шостка 

59 середньостроковий З 2021 року З 2022 року 

Хоружівський центр 

соціально-психологічної 

реабілітації дітей області 

61 довгостроковий З 2023 року З 2023 року 

Сумський дитячий будинок 

імені С.П. Супруна 

64 довгостроковий З 2023 року З 2023 року 


