
Інформація служби у справах дітей щодо виконання Регіонального 

плану станом на 01.01.2020 року 

 

До розділу І Регіонального плану:  

«Координація та взаємодія в процесі реформування системи 

інституційного догляду та виховання дітей в області» 

 

В області розпорядженням голови обласної державної адміністрації – 

керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 24.11.2017 № 864 

створено міжвідомчу робочу групу з реформування системи інституційного 

догляду та виховання дітей. Щокварталу проводяться засідання робочої 

групи, на яких розглядаються питання про стан виконання Регіонального 

плану. 

У містах та районах області створено міжвідомчі робочі групи з питань  

охорони дитинства та розвитку системи соціальних послуг для  підтримки 

дітей і сім’ї.  

Між Луганською обласною державною адміністрацією та Міжнародною 

благодійною організацією «Благодійний фонд «СОС Дитячі містечка 

Україна» підписано Договір щодо реалізації в області Національної стратегії 

реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017 – 

2026 роки. 

Для виконання повноважень об’єднаної територіальної громади у сфері 

забезпечення та захисту прав дітей у структурі виконавчого органу 

об’єднаної територіальної громади має бути утворений відповідний 

структурний підрозділ або передбачені посади спеціалістів з питань захисту 

прав дітей. Проте з 17 створених об'єднаних територіальних громад служби у 

справах дітей функціонують лише у Біловодській, Новопсковській та 

Красноріченській. Також рішеннями сесій Білокуракинської та Троїцької 

селищних рад створено ще 2 служби у справах дітей, проте на цей час не 

функціонують.  

 

До розділу ІІ Регіонального плану: 

«Розвиток освітніх, медичних, соціальних і реабілітаційних послуг 

для дітей і сімей з дітьми: 

п.1 розділу ІІ: Створення системи якісних і ефективних освітніх 

послуг, що відповідають потребам дітей і сімей з дітьми 

 

Станом на 01.01.2020 року в області створені та функціонують 8 

інклюзивно-ресурсних центрів. 

В області функціонує 275 закладів загальної середньої освіти, в яких 

створені та діють команди з розробки  Індивідуальної програми розвитку для 

дітей з особливими освітніми потребами. 

В усіх закладах загальної середньої освіти I та II ступенів області 

створено та забезпечено послугу продовженого дня. 

З вересня 2019-2020 навчального року для дітей з особливими освітніми 

потребами в 27 закладах дошкільної освіти відкрито 40 груп з інклюзивною 
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формою навчання. З них найбільше в мм. Лисичанську – 12, 

Сєвєродонецьку – 10, Рубіжному – 5. 

В закладах загальної середньої освіти  відкрито 186 інклюзивних класів, 

в них навчаються 274 учнів з особливими освітніми потребами. Найбільше 

інклюзивних класів в м. Лисичанську – 48, м. Сєвєродонецьку – 37, в 

Попаснянському районі – 25, м. Рубіжному – 14, Старобільському районі – 

12, Станично-Луганському районі – 10. 

Доступ для отримання освітніх послуг в закладах загальної середньої та 

дошкільної освіти дітьми з особливими потребами забезпечено на 100%. 

Станом на 01.01.2020 року загалом на території області здійснюється 

перевезення 6204 учнів 144 шкільними автобусами до закладів загальної 

середньої освіти та у зворотному напрямку. Протягом 2019 року придбано 9 

шкільних автобусів, з них 3 спеціалізовані: для опорних шкіл у Міловському 

районі, Новопсковській та Чмирівській ОТГ. 

Для Комунальної установи «Старобільський інклюзивно-ресурсний 

центр» Старобільської районної ради Луганської області закуплено 

«Автомобіль спеціального призначення (спеціальний автомобіль, 

призначений для надання додаткових психолого-педагогічних, корекційно-

розвиткових послуг працівниками інклюзивно–ресурсного центру 

(мобільний інклюзивно-ресурсний центр). «Старобільський інклюзивно-

ресурсний центр» Старобільської районної ради Луганської області у 2019 

році обслуговує 19 дітей з обмеженою здатністю до пересування. 

У січні 2020 року після завершення належної реєстрації закуплені 

транспортні засоби вийдуть на маршрути. 

 

п.2 розділу ІІ: «Створення ефективної системи надання первинної та 

вторинної медичної допомоги» 

Дитяче населення області у 100% випадків має доступ та забезпечено 

якісними медичними послугами на первинному, вторинному та третинному 

рівнях надання медичної допомоги. 

Всі новонароджені після виписки із пологових відділень та діти 

раннього віку охоплені патронажним спостереженням. 

Організована та працює ефективна система первинної, вторинної та 

третинної медичної допомоги. 

В усіх закладах охорони здоров'я діють «Школи відповідального 

батьківства», «Школи матерів», які направлені на виховання здорового 

способу життя та здорової дитини, зокрема з догляду за дітьми з 

інвалідністю. 

На базі Луганської обласної дитячої клінічної лікарні організовано та 

працює кабінет «Раннього втручання». Також сформована 

мультидисциплінарна команда раннього втручання, члени якої пройшли 

навчання у Харкові та Львові. 
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Відповідно до розпорядження КМУ від 22.05.2019 року № 350-р 

Луганська область увійшла до пілотного проекту «Створення системи 

надання послуги раннього втручання для забезпечення розвитку дитини, 

збереження її здоров’я та життя», який буде реалізовано у 2019-2021 роках 

відповідно до Плану заходів, затвердженого зазначеним розпорядженням. 

Згідно з розпорядженням голови обласної державної адміністрації – 

керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 18.09.2019 № 730 

створено Регіональну консультативну раду з реалізації у Луганській області в 

2019-2021 роках пілотного проекту «Створення системи надання послуг 

раннього втручання для забезпечення розвитку дитини, збереження її 

здоров’я та життя». Зазначеним розпорядженням також затверджено 

Положення про регіональну консультативну раду, План заходів з реалізації 

пілотного проекту в області та визначено регіональним координатором з 

питань створення, функціонування та розвитку єдиної системи надання 

послуги «раннє втручання» Департамент соціального захисту населення 

облдержадміністрації. Відповідно до п.10 Положення перше засідання  

Регіональної консультативної ради проведено 18.10.2019 року. 

Пілотний проект впроваджується на базах Центру комплексної 

реабілітації Сєвєродонецької міської ради, КУ «Центр комплексної 

реабілітації дітей з інвалідністю» Рубіжанської міської ради та КУ 

«Кремінський районний центр соціальної реабілітації дітей з інвалідністю». 

Команди з раннього втручання, до яких увійшли фахівці зазначених 

реабілітаційних центрів, місцевих органів охорони здоров’я та закладів 

освіти  пройшли навчальні курси, які були організовані Національною 

Асамблеєю людей з інвалідністю України та Благодійним фондом «Інститут 

раннього втручання» (м. Харків) за підтримки Дитячого Фонду ООН ( 

ЮНІСЕФ). Крім освітніх послуг зазначені реабілітаційні установи отримали 

в рамках реалізації Проекту від Дитячого Фонду ООН спеціальне 

обладнання. 

 

п.3 розділу ІІ: «Забезпечення надання якісних реабілітаційних 

послуг» 

В області в органах соціального захисту обліковано понад 23,5 тис осіб з 

інвалідністю, з них 2 тис дітей. Діють 5 центрів соціальної реабілітації дітей з 

інвалідністю (ЦСРДІ), які підпорядковані міським радам та 

райдержадміністраціям,  та 1 обласний центр соціальної реабілітації дітей-

інвалідів «Відродження» (всього 6 ЦСРДІ), а саме КУ «Центр соціальної 

реабілітації дітей-інвалідів Рубіжанської міської ради»; КУ «Центр 

соціальної реабілітації дітей-інвалідів Сєвєродонецької міської ради; КЗ 

„Станично-Луганський районний центр соціальної реабілітації дітей-

інвалідів”; КУ «Кремінський районний центр соціальної реабілітації дітей - 

інвалідів»; Попаснянський районний центр соціальної реабілітації  дітей-

інвалідів «Лелека»; 
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Луганський обласний центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів 

«Відродження» ( в м. Кремінна). Крім того, при 2-х територіальних центрах 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг) (Новопськовському 

та Старобільському) та Центрі надання соціальних послуг Білокуракінської 

ОТГ працюють  по 1-му відділенню  ранньої соціальної реабілітації дітей 

інвалідів та дітей групи ризику (всього 3 відділення). Усі реабілітаційні 

послуги, які надаються в зазначених установах та закладах, оздоровчого 

направлення та спрямовані на поліпшення фізичного, психологічного, 

морального стану дитини та батьків, що поліпшує соціальну адаптацію 

дитини до потреб суспільства.  

Протягом 2019 року реабілітаційні послуги в Центрах соціальної 

реабілітації отримали понад 1000 дітей з інвалідністю та дітей групи ризику 

щодо отримання інвалідності. В відділеннях ранньої соціальної реабілітації 

при Новопськовському, Старобільському територіальних центрах 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг) та 

Білокуракинського ЦНСП за цей період отримали реабілітаційні послуги 

понад 600 дітей з інвалідністю та дітей групи ризику щодо отримання 

інвалідності. 

Для забезпечення доступу до освіти дітей з комплексними порушеннями 

розвитку в закладах загальної середньої освіти введено посаду асистента 

вчителя в умовах інклюзивного навчання. Чисельність асистентів вчителів по 

області в 2019 році складала 166 осіб. 

п.4 розділу ІІ: «Створення системи якісних і ефективних соціальних 

послуг на рівні громад, що відповідають потребам дітей і сімей з дітьми, 

з метою попередження розлучення дітей з біологічною родиною» 

Благодійною організацією «Луганське обласне відділення «СОС Дитяче 

містечко» спільно зі службою у справах дітей облдержадміністрації, 

обласного  центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді  проведено  

тренінги на тему «Оцінка потреб громади в наданні соціальних послуг сім’ям 

з дітьми» за участю  представників ОТГ, служб у справах дітей, центрів 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, охорони здоров’я, освіти. 

Відповідно до наказу Міністерства соціальної політики України від 

20.01.2014 № 28 «Про затвердження Порядку визначення потреб населення 

адміністративно-територіальної одиниці у соціальних послугах»  в 

адміністративно-територіальних одиницях області проведено визначення 

потреб населення у соціальних послугах.  

Соціальна підтримка сімей з дітьми на рівні громади здійснюється 

шляхом створення й забезпечення соціальними послугами  через мережу 

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

Луганського регіону. Станом на 01.01.2020 року соціальні послуги вразливим 

сім’ям з дітьми надають: 

1 – обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді,  

3 – міських центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, 
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10 – районних центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді, 

1- створений в ОТГ Біловодський районний ЦСССДМ. 

В системі ЦСССДМ Луганського регіону фактично працює 84 фахівці  із 

соціальної роботи. В ОТГ соціальні послуги вразливим категоріям населення, 

зокрема, особам та сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах, 

з використанням інтегрованого підходу надають: 5 комунальних установ, 

засновниками яких стали ОТГ (центри надання соціальних послуг, 

Біловодський ЦСССДМ), 34 фахівці із соціальної роботи. 

Луганське обласне відділення МБО БФ «СОС Дитячі містечко» реалізує 

свою діяльність на території області в таких основних напрямках: 

- підтримка й розвиток сімейних форм виховання дитини (прийомні 

сім’ї, дитячі будинки сімейного типу); 

- превенція соціального сирітства – підтримка сімей, які опинились у 

складних життєвих обставинах, у яких є діти з ризиком втрати батьківського 

піклування;  

- надзвичайне реагування та гуманітарна підтримка сімей з дітьми, що 

постраждали в результаті військового конфлікту на Сході України.  

Під соціальним супроводом організації постійно перебуває 300 сімей в 

складних життєвих обставинах (550 дітей в ризику втрати батьківського 

піклування) та 41 дитина в 13 прийомних сім'ях та дитячих будинках 

сімейного типу. 

Завдяки співпраці з громадськими об’єднаннями, благодійними, 

релігійними організаціями (БФ «СОС Дитяче містечко», РПСОЦ «Жінки 

Донбасу», «Карітас», БФ «Terre des hommes», представництво Норвезької 

ради у справах біженців в Україні, БО «Луганське обласне товариство 

«Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД», громадська 

організація «ЦРС «Дієва громада», ініціативна група «Громадська просвіта», 

організація Товариства Червоного Хреста, Датська рада у справах біженців 

тощо) 1805 сімей з дітьми, що опинилися в складних життєвих обставинах, 

зокрема через низькі доходи, отримали гуманітарну допомогу у вигляді 

продуктів харчування, одягу, взуття, канцелярських наборів, медикаментів, 

дров для опалення, яка спрямована на  вихід із кризи та подолання складних 

життєвих обставин. 

Послуга «денний догляд» не впроваджена у зв’язку з низькою 

фінансовою спроможністю громад. 

Послуга «тимчасовий відпочинок» не впроваджена у зв’язку з низькою 

фінансовою спроможністю громад. 

З метою забезпечення комплексних соціальних послуг для надання 

допомоги у вирішені складних життєвих обставин та виходу з них послугу 

соціального супроводу отримали 1460 вразливих сімей з дітьми, відповідно 

до державного стандарту та потреб сімей з дітьми. 
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З метою створення належних умов для забезпечення 

індивідуальних потреб кожної дитини-сироти та дитини, позбавленої 

батьківського піклування, у розвитку та вихованні, створенні та підтримці 

позитивного соціально-психологічного клімату в сім’ї, соціальна послуга 

соціального супроводу сімей, в яких виховуються діти-сироти та діти, 

позбавлені батьківського піклування надавалася 315 сім’ям опікунів, 

піклувальників, 87 прийомним сім’ям, 21 дитячому будинку сімейного типу. 

З метою розвитку сімейних форм виховання, реалізації права кожної 

дитини на виховання в сімейному або наближеному до сімейного середовищі 

Луганським обласним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 

впродовж 2019 року організовано та проведено підготовку 4 груп 

потенційних батьків – вихователів, прийомних батьків, опікунів, 

піклувальників, усиновлювачів.  

За результатами проведеного навчання отримали позитивну 

рекомендацію для подальшого створення прийомних сімей та дитячих 

будинків сімейного типу 51 особа (11 сімейних пар та 29 самотніх осіб), з 

них: 10 кандидатів у прийомні батьки (3 сімейні пари та 4 самотніх особи),   2 

кандидати у батьки-вихователі (1 сімейна пара), 26 кандидатів в опікуни, 

піклувальники (1 сімейна пара та 24 осіб), 13 кандидатів в усиновлювачі         

(6 сімейних пар та  1 самотня особа). 

З метою посилення виховного потенціалу прийомних батьків, батьків-

вихователів, підвищення рівня їх компетентності, що сприятиме 

встановленню позитивних взаємостосунків батьків з дітьми, повноцінному 

розвитку дітей та самореалізації батьків, Луганським обласним центром 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді організовано та проведено 

навчання 69 прийомних батьків, батьків-вихователів.   

 

До розділу ІІІ Регіонального плану:   

«Розвиток сімейних та інших форм альтернативного догляду та 

виховання для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування» 

 

Одним із пріоритетних напрямків роботи обласної державної 

адміністрації є реалізація права кожної дитини на виховання в сім’ї, 

створення сприятливих умов для  її повноцінного розвитку.  

Протягом року в області усиновлено 39 дітей-сиріт і дітей, позбавлених 

батьківського піклування, з них  30 – українськими громадянами, 9 – 

іноземними. 

Станом на 31.12.2019 під опікою, піклуванням виховується  1037 дітей. 

В області створено та функціонує 21 дитячий будинок сімейного типу та 

79 прийомних сімей, в яких виховується 297 дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування. У поточному році було створено 2 
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дитячі будинки сімейного типу, 7 прийомних сімей,  на виховання 

влаштовано 41 дитину. 

Дитячі будинки сімейного типу створені в м. Лисичанську та 

Біловодському районі. 

Прийомні сім’ї створено в Міловському, Новопсковському, Станично-

Луганському районах та м. Сєвєродонецьку. 

Найбільше дітей влаштовано в сімейні форми виховання в Сватівському 

(99%), Попаснянському (93,7%), Марківському (100%), Білокуракинському 

(94,3 %) районах та м. Рубіжному (94,3%).    

З метою запровадження патронату над дитиною як альтернативи 

інституційному догляду дітей, які перебувають у складних життєвих 

обставинах, в  області проводиться організаційно-інформаційна кампанія з 

популяризації патронатного виховання та відбору кандидатів у патронатні 

вихователі.  

В регіоні створено 5 патронатних сімей  (Білокуракинський район – 2 

сім’ї, Троїцький район – 1 сім’я, Троїцька ОТГ – 1 сім’я, Станично-

Луганський район – 1 сім’я), до яких влаштовано 7 дітей. Консультації та 

пошук нових потенційних патронатних вихователів триває.  

Службою у справах дітей облдержадміністрації та Луганським обласним 

центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді ведеться інформаційно-

роз’яснювальна робота щодо впровадження наставництва в області. 

Луганським обласним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді спільно із ГО «Всеукраїнська організація «Клас» організовано  та 

проведено навчання для кандидатів у наставники за Програмою підготовки 

наставників для дітей, які проживають у закладі для дітей-сиріт і дітей, 

позбавлених батьківського піклування, з питань соціальної адаптації дітей та 

їх підготовки до самостійного життя. 4 особи отримали висновок про 

можливість провадити діяльність з організації наставництва над дитиною, яка 

проживає в закладі. 

Обласною державною    адміністрацією здійснюється постійний 

контроль за діяльністю місцевих органів виконавчої влади щодо дотримання 

вимог законодавства з питань захисту житлових і майнових прав дітей-сиріт і 

дітей, позбавлених батьківського піклування. 

Станом на 01.01.2020 за даними служб у справах дітей виконкомів 

міських, селищних рад та райдержадміністрацій, на квартирному обліку в 

області перебуває 130 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського 

піклування, а також  306 осіб з їх числа. 

Законом України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» 

Луганській області передбачено субвенцію з державного бюджету місцевим 

бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та 

приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до 
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сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, осіб з їх числа  в сумі 18 325,7 тис. грн. Кошти 

розподілено в повному обсязі між містами, районами та об’єднаними 

територіальними громадами області на виплату грошової компенсації на 

придбання житла для 51 особи. Також в області завершено  будівництво 

житла для двох дитячих будинків сімейного типу: у Новопсковському та 

Біловодському районах.  

 

До розділу ІV Регіонального плану: 

«Кадрове забезпечення реформування системи інституційного 

догляду та виховання дітей» 

 

Осередком фахової допомоги педагогічним працівникам, які працюють 

із дітьми з особливими освітніми потребами, є Луганський обласний інститут 

післядипломної освіти. Методист з інклюзивної освіти ЛОІППО здійснює 

фахове вдосконалення педагогічних працівників закладів освіти області з 

питань впровадження інклюзивного навчання, значна увага приділяється 

консультативній роботі з педагогами щодо застосування спеціальних 

програм виховання та навчання, особливостей проведення корекційно-

розвиткової роботи з дітьми зазначеної категорії. 

Реалізуючи функції своєї діяльності в цілісній реалізації освітніх 

реформ, зокрема Концепції Нової української школи, у 2019 році центром 

здійснено тренінгові навчання 93 асистентів вчителів та 17 фахівців 

інклюзивно-ресурсних центрів. 

Міністерством освіти і науки України  закуплено програмне 

забезпечення для системи автоматизації роботи інклюзивно-ресурсних 

центрів, тому з метою підготовки працівників ІРЦ Луганської області до 

роботи в цій системі 26 лютого 2019 року відбулося їх навчання. Мета 

навчання – підвищення ефективності діяльності інклюзивно-ресурсних 

центрів та застосування єдиних підходів до комплексної оцінки розвитку 

дітей, створення та ведення реєстрів дітей з особливими освітніми 

потребами. У 2019 році вибірковим модулем  «Організація освітнього 

процесу в інклюзивному середовищі» охоплено 1149 освітян районів та міст 

Луганської області. 

Чисельність працівників інклюзивно-ресурсних центрів складає 43 

особи. Фаховий склад інклюзивно-ресурсних центрів, дозволяє забезпечити 

їх повноцінне функціонування: практичні психологи – 32%, учителі логопеди 

– 23%, учителі дефектологи – 27%, учителі реабілітологи – 18%. 

На даний час продовжується комплектація кадрового складу 

інклюзивно-ресурсних центрів, проводяться конкурси на зайняття вакантних 

посад. 
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За інформацією відділів освіти міських рад, райдержадміністрацій та 

селищних рад, у відділах освіти визначено відповідальну особу за розвиток 

та координацію інклюзивної освіти в ОТГ, районі. 

 

Луганським обласним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді забезпечується підвищення кваліфікації та навчання фахівців 

виконавчих органів місцевого самоврядування, які здійснюють управління в 

системі надання соціальних послуг шляхом організації та проведення 

навчальних заходів, семінарів, тренінгів. За підсумками 2019 року 

організовано та проведено 24 навчальні заходи для 191 представника ОТГ. 

ЛОЦСССДМ організовано та проведено навчальні семінари з підготовки 

соціальних працівників центрів СССДМ щодо соціального супроводу сімей 

(осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах (кількість осіб, які 

пройшли навчання та отримали відповідний сертифікат – 5) та з питань 

соціальної підтримки сімей з дітьми та молоді (20 осіб), щодо встановлення 

опіки, піклування, створення та забезпечення діяльності прийомних сімей та 

дитячих будинків сімейного типу (5 осіб). 

Впродовж листопада – грудня 2019 року для голів ОТГ, спеціалістів 

виконавчих комітетів органів місцевого самоврядування, надавачів 

соціальних послуг у територіальних громадах було проведено навчальні 

семінари/тренінги на теми: «Організація інтегрованих соціальних послуг в 

громаді», «Соціальні послуги для сімей з дітьми в громаді», «Захист 

соціальних та майнових прав ВПО та осіб, що постраждали в ході конфлікту 

на сході України». Навчанням охоплено 64 особи. 

 

До розділу V Регіонального плану: 

«Трансформація закладів інституційного догляду та виховання 

дітей» 

 

На сьогодні на території Луганської області, яка знаходиться під 

контролем української влади, функціонують 11 закладів освіти обласної 

комунальної власності, з яких: 4 спеціальні школи (м. Сватове, м. Гірське,     

м. Рубіжне, м. Кремінна), 5 санаторних шкіл (м. Рубіжне, м. Кремінна,           

м. Щастя, смт. Новоайдар, м. Сєвєродонецьк), обласний ліцей з посиленою 

військово-фізичною підготовкою «Кадетський корпус ім. героїв Молодої 

гвардії» (м. Кремінна) та обласний ліцей-інтернат фізичної культури і спорту 

(м. Кремінна).  

Станом на 05 вересня 2019 року в закладах освіти обласної комунальної 

власності навчається 1687 дітей, з яких 163 діти-сироти та діти, позбавлені 

батьківського піклування. 

Департаментом освіти і науки облдержадміністрації проведена 

відповідна робота щодо приведення установчих документів відповідно до 

Положення про санаторну школу, затвердженого Постановою Кабінету 
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Міністрів України від 21 листопада 2018 № 1026, та Положення про 

спеціальну школу, затвердженого Постановою кабінету Міністрів України 

від 06 березня 2019 № 221.    

Також на території області функціонує Луганський обласний будинок 

дитини № 2. Станом на 01.01.2020 в  будинку дитини перебуває 47 дітей. 

Благодійною організацією «Луганське обласне відділення «СОС Дитяче 

містечко» спільно з Луганським обласним центром соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді та службою у справах дітей облдержадміністрації 

проведено тренінг «Планування та управління процесами трансформації 

дитячих будинків та інтернатних установ: етапи планування та розвитку 

соціальних послуг у містах та районах області» для представників 

об’єднаних територіальних громад, служб у справах дітей, центрів 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, охорони здоров’я, освіти.  

Також проведено тренінг «Робота з дітьми, біологічними сім’ями та 

громадами в процесі реінтеграції дітей» для спеціалістів ЦСССДМ,  служб у 

справах дітей, фахівців із соціальної роботи, соціальних педагогів та 

психологів шкіл громад, діти з яких влаштовані в інституційні заклади.  

 

До розділу VІ Регіонального плану: 

« Інформаційно-просвітницька діяльність» 

 

В регіоні проводиться робота щодо популяризації  та розвитку  сімейних 

форм виховання дітей – сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.  

Ведеться співробітництво з неурядовими організаціями. Укладено 

Договори про співпрацю з Благодійними фондами «Розвиток України» і 

«Зміни одне життя – Україна». В рамках виконання договору про співпрацю 

з Благодійним фондом «Розвиток України» службою у справах дітей 

постійно надається інформація про дітей-сиріт і дітей, позбавлених  

батьківського піклування, для розміщення на Всеукраїнському 

національному порталі «Сирітству –ні!».  

В області постійно проводяться благодійні заходи щодо підтримки дітей, 

які потребують особливої уваги, зокрема дітей-сиріт і дітей, позбавлених 

батьківського піклування, дітей, які опинились в складних життєвих 

обставинах. Стало традиційним проведення обласних свят  з нагоди Дня 

Усиновлення, Дня захисту дітей, Дня Святого Миколая, Новорічних та 

Різдвяних свят. 


