Інформація служби у справах дітей щодо виконання Регіонального
плану станом на 01.01.2021 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.
Щодо створення служб у справах дітей в об’єднаних територіальних
громадах повідомляємо наступне. 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.
Станом на 01.01.2021 з 18 об’єднаних територіальних громад лише в 10
об’єднаних територіальних громадах створено службу у справах дітей:
Біловодській,
Білокуракинській,
Марківській,
Новопсковській,
Красноріченській, Лозно-Олександрівській, Нижньодуванській, Чмирівській,
Троїцькій, Шульгінській.
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
В області функціонує 8 інклюзивно-ресурсних центрів. Вони оснащені з
урахуванням потреб маломобільних груп населення, побудовано пандуси та
встановлено широкі дверні прорізи, є кнопки виклику. В одному ІРЦ
встановлено спеціальні підйомники.
В області функціонує 273 заклади загальної середньої освіти, в яких
створені та діють команди з розробки Індивідуальних програм розвитку для
дітей з особливими освітніми потребами.
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В закладах загальної середньої освіти
області
створено
та
забезпечено послугу продовженого дня.
У 2020-2021 навчальному році в Луганській області функціонує 273
заклади загальної середньої освіти та 21 філія, в яких навчаються 55482 учні
та 271 заклад дошкільної освіти, в яких дошкільну освіту отримують 13879
дітей.
У 36 закладах дошкільної освіти відкрито 69 груп з інклюзивною
формою навчання, в яких перебуває 135 дітей з особливими освітніми
потребами. Відсоток збільшення груп у порівнянні з минулим навчальним
роком становить 24%. Інклюзивні групи в закладах дошкільної освіти
працюють в містах: Лисичанськ – 22, Сєвєродонецьк – 16, Рубіжному – 8, в
територіальних громадах: Попаснянська – 5, Новопсковська – 4, Біловодська
– 2, Кремінська – 3, Новоайдарська – 2, Сватівська – 2, Станично-Луганська –
2, Троїцька – 2, Білокуракінська – 1.
У 109 закладах загальної середньої освіти відкрито 300 інклюзивних
класів, в яких навчаються 454 учні з особливими освітніми потребами.
Відсоток збільшення класів у порівнянні з минулим навчальним роком
становить 30%. Інклюзивні класи в закладах загальної середньої освіти
відкриті в містах: Лисичанськ – 82, Сєвєродонецьк – 56, Рубіжне – 20, в
територіальних громадах: Попаснянська – 32, Станично-Луганська –
21, Новопсковська – 13, Старобільська – 12, Кремінська – 11, Біловодська –
10, Міловська – 9, Новоайдарська – 6, Сватівська – 6, Троїцька – 5,
Шульгинська – 5, Підгорівська – 4, Чмирівська – 3, Білокуракінська – 2,
Красноріченська – 1, Привільська – 1, Веселівська – 1.
Доступ для отримання освітніх послуг в закладах загальної середньої та
дошкільної освіти дітьми з особливими потребами забезпечено на 100%.
Станом на 01.01.2021 року загалом на території області здійснюється
перевезення 5949 учнів 144 шкільними автобусами до закладів загальної
середньої освіти та у зворотньому напрямку. Протягом 2020 року придбано
10 шкільних автобусів, з них 4 спеціалізовані. Після завершення належної
реєстрації закуплені транспортні засоби вийдуть на маршрути.
п.2 розділу ІІ: «Створення ефективної системи надання первинної та
вторинної медичної допомоги»
В області на 100% охоплені патронажним сестринським спостереженням
не тільки діти раннього віку із сімей зі складними життєвими обставинами,
але і всі новонароджені.
Працює механізм взаємодії: пологовий будинок – первинна медична
ланка (центри первинної медико-санітарної допомоги» - відділення
катамнестичного спостереження та служба раннього втручання (в КНП ЛОР
«Луганська обласна клінічна лікарня).
Працюють кабінети планування сім’ї при всіх пологових будинках.
Навчання молодих батьків по догляду та вихованню новонародженої дитини
проводяться у всіх жіночих консультаціях області.
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Паліативна
допомога
дітям надається в КНП ЛОР «Луганська
обласна дитяча клінічна лікарня» (10 ліжок) та у мм. Харків та Київ.
Згідно з наказом МОЗ України від 08.10.2007 № 623 «Про затвердження
форм індивідуальної програми реабілітації інваліда, дитини-інваліда та
Порядку їх складання», на кожну дитину з інвалідністю складається форма
індивідуальної програми реабілітації, що видається медико-експертними
комісіями при лікувальних закладах.
Розпорядженням голови обласної державної адміністрації – керівника
обласної військово-цивільної адміністрації від 18.09.2019 № 730 в області
створено Регіональну консультативну раду з реалізації в 2019-2021 роках
пілотного проекту «Створення системи надання послуг раннього втручання
для забезпечення розвитку дитини, збереження її здоров’я та життя».
Пілотний проект впроваджується на базах Центру комплексної
реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю Сєвєродонецької ВЦА, КУ
«Центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю» Рубіжанської міської
ради та КУ «Кремінський районний центр комплексної реабілітації осіб та
дітей з інвалідністю «Добро». 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 19,7 тис осіб з
інвалідністю, з них 2 тис дітей. Діють 6 центрів соціальної/комплексної
реабілітації дітей/осіб з інвалідністю (ЦР): на місцевому рівні - Центр
комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю Сєвєродонецької
ВЦА, КУ «Центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю» Рубіжанської
міської ради, КУ «Кремінський районний центр комплексної реабілітації осіб
та дітей з інвалідністю «Добро», Комунальний заклад „Станично-Луганський
районний центр соціальної реабілітації дітей з інвалідністю”, КЗ
«Попаснянський районний центр комплексної реабілітації
осіб з
інвалідністю «Лелека») та обласний центр соціальної реабілітації дітейінвалідів «Відродження».
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).
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Центри здійснюють реабілітацію дітей з інвалідністю відповідно до
державних соціальних нормативів у сфері реабілітації. Реабілітаційні послуги
надаються дітям віком від 0 до 18 років за різними захворюваннями:
дитячий церебральний параліч з різними ступенями ускладнення, середня та
тяжка розумова відсталість, ранній дитячий аутизм та інші.
Реабілітаційні установи надають комплекс реабілітаційних заходів,
спрямованих на попередження (запобігання), зменшення або подолання
фізичних, психічних розладів у дітей з інвалідністю, на коригування
порушень розвитку та навчання основним соціально - побутовим навичкам,
на розвиток здібностей дітей.
Кожна дитина отримує реабілітаційні послуги за індивідуальною
програмою реабілітації (ІПР), яка формується після комплексного
обстеження фахівцями та затверджується реабілітаційною комісією Центру.
Враховуючи потребу у корекційній спрямованості навчання, виховання,
реабілітації дітей з інвалідністю та їх комунікативної функції в сучасному
житті, особлива увага приділяється забезпеченню фізичного та психічного
здоров’я дітей. Тому головним завданням центрів є створення оптимальних
умов для отримання клієнтами Центрів комплексу послуг з питань
соціальної, фізичної та психолого-педагогічної реабілітації, сприяння
всебічному розвитку дітей з метою їх інтеграції у повноцінне життя
суспільства.
В структурах центрів функціонують відділення фізичної та соціальної
реабілітації, проводиться робота з психолого-педагогічної корекції,
працюють методичні кабінети, служби соціального патронату, кабінети
ЛФК, фізіотерапіїї тощо.
Протягом 2020 року реабілітаційні послуги в Центрах соціальної
реабілітації отримали понад 900 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 500 дітей з інвалідністю та дітей групи ризику щодо отримання
інвалідності.
В зв’зку із запровадженням карантинних заходів в 2020 році робота в
Центрах проводилась більшою мірою в дистанційному режимі, на свіжому
повітрі з дотриманням соціальної дистанції, надавалось більше
інформаційних послуг та послуг з консультування, заняття з навчання батьків
в телефонному та zoom-форматах.
Для забезпечення доступу до освіти дітей з комплексними порушеннями
розвитку в закладах загальної середньої освіти введено посаду асистента
вчителя (вихователя) в умовах інклюзивного навчання. Чисельність
асистентів вчителів по області в 2020 році складала 285 осіб, асистентів
вихователів 71.
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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»
Надання соціальних послуг для дітей та сімей, які перебувають у
складних життєвих обставинах, забезпечують 114 фахівців із соціальної
роботи. Із них: 72 - в 14 центрах соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді/
центрах соціальних служб; 42 – в 8 центрах надання соціальних послуг,
створених в територіальних громадах.
З серпня 2019 року в області розпочалась реалізація проєкту «Спільно.
Соціальні послуги для сімей у громаді», який на території Луганської області
впроваджується Дитячим фондом ООН UNICEF Ukraine, імплементуючими
партнерами проєкту виступають ЛОВ МБО «СОС Дитяче містечко» та
Благодійна організація «Партнерство «Кожній дитині» у складі Консорціуму
партнерських організацій за фінансової підтримки Німецького уряду та
Німецького банку розвитку. Серед громад, які стали локальними партнерами
в реалізації проєкту: Біловодська, Новопсковська, Чмирівська, Троїцька та
Білокуракинська. Метою проєкту є допомога громадам у посиленні
соціальної згуртованості та організації якісного надання соціальних послуг
для вразливих категорій сімей (сімей, які опинилися у складних життєвих
обставинах, внутрішньо переміщених сімей, малозабезпечених сімей, сімей,
які виховують дитину з порушеннями розвитку та/або інвалідністю, сімей,
які постраждали від насильства, сімей, у яких дитина має ризик бути
влаштованою в інтернатний заклад).
В кожній з п’яти громад розроблений та затверджений рішенням
місцевої влади протокол міжвідомчої взаємодії, який регулює процес
виявлення, реагування та супроводження сімей з дітьми, які опинились у
складних життєвих обставинах.
Рішеннями сесій місцевих рад Новопсковської, Чмирівської та
Біловодської громад затверджені Програми розвитку соціальних послуг на
період до 2022 року.
З метою підвищення якості пріоритетних соціальних послуг, які
надаються або надаватимуться сім’ям з дітьми, та які визначені в оцінках
потреб громад, розроблено десять міні-проєктів кожною громадою (по два
міні-проєкти від громади). Ці міні-проєкти будуть профінансовані за рахунок
проєктних коштів ЛОВ МБО «СОС Дитяче містечко» та Благодійної
організації «Партнерство «Кожній дитині».
Також в рамках реалізації цього проекту базова соціальна послуга
денного догляду у форматі денного перебування запланована до
впровадження у Новопсковській громаді. Послуга надаватиметься КУ
«Центр надання соціальних послуг» Новопсковської селищної ради, для чого
відкривається відділення денного догляду в його структурі, підготовлене й
затверджене положення про відділення, внесені зміни до штатного розпису
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Центру. Крім того, за кошти Німецького уряду та Німецького
банку розвитку розпочато ремонт будівлі, у якій буде надаватись ця
соціальна послуга.
Завдяки співпраці з громадськими об’єднаннями, благодійними,
релігійними організаціями (МГО «Соціальні ініціативи з охорони праці та
здоров’я», 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, Данська рада у справах біженців
тощо) 3644 сім’ї з дітьми, що опинилися в складних життєвих обставинах,
зокрема через низькі доходи, отримали гуманітарну допомогу у вигляді
продуктів харчування, одягу, взуття, канцелярських та гігієнічних наборів,
медикаментів, дров для опалення, яка спрямована на вихід із кризи та
подолання складних життєвих обставин.
З метою надання допомоги випускникам інтернатних закладів (установ)
у період переходу до самостійного життя, мінімізації ризиків потрапляння у
складні життєві обставини, фахівці із соціальної роботи центрів СССДМ
/ЦСС, ЦНСП надавали соціальну послугу соціальної інтеграції 27
вихованцям інтернатних закладів (установ), 177 особам із числа дітей-сиріт
та дітей, позбавлених батьківського піклування.
Соціальна послуга соціального супроводу при працевлаштуванні та на
робочому місці надавалася 754 особам, які не здатні на рівних умовах
конкурувати на ринку праці, перебувають у складних життєвих обставинах та
потребують соціального супроводу.
У липні 2020 року між ЛОВ МБО «СОС Дитяче містечко» та
керівництвом Чмирівської громади підписаний двосторонній договір про
закупівлю соціальної послуги індивідуального та групового консультування
для сімей з дітьми у складних життєвих обставинах на суму 30 000, 00 грн.
15-16 грудня 2020 року в області спільно з ЛОВ МБО «БФ «СОС Дитячі
містечка Україна» проведено вебінар «Планування та використання коштів
місцевих бюджетів на соціальні послуги» для представників органів
місцевого самоврядування. Участь у вебінарі взяла заступник голови
облдержадміністрації Катерина Безгинська.
З метою забезпечення комплексних соціальних послуг для надання
допомоги у вирішенні складних життєвих обставин та виходу з них послугу
соціального супроводу отримали 1521 вразливих сімей з дітьми, відповідно
до державного стандарту та потреб сімей з дітьми.
Превенція соціального сирітства, підтримка сімей, які опинились у
складних життєвих обставинах, у яких є діти з ризиком втрати батьківського
піклування є одним із завдань Луганського обласного відділення МБО БФ
«СОС Дитячі містечко» та відбувається через надання послуги соціального
супроводу. Протягом 2020 року таку послугу надано 425 дітям із 195 сімей зі
Старобільського й Кремінського районів та м. Сєверодонецька. Надзвичайне
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реагування та гуманітарна підтримка сімей з дітьми, що постраждали в
результаті військового конфлікту на Сході України, як ще один напрямок
діяльності Організації, реалізується також послугою соціального супроводу в
Станично-Луганському районі і нею охоплено 153 дитини із 78 сімей, які
опинились у складних життєвих обставинах.
З метою подолання соціального сирітства, дитячої бездоглядності,
запобігання правопорушенням серед неповнолітніх в області організовано
проведення профілактичних рейдів «Діти вулиці», «Вокзал», «Урок» за
участю всіх структур, до компетенції яких належить захист прав дітей.
Протягом 2020 року проведено 517 профілактичних рейдів щодо виявлення
та вилучення з громадських місць дітей, які жебракують та залишають
постійне місце проживання. Обстежено 1492 сім'ї, за невиконання
батьківських обов'язків попереджено 674 батьків, з них ініційовано
притягнення до відповідальності - 270.
Для попередження соціального сирітства, поліпшення якості соціальних
послуг для дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах, в регіоні
функціонує КЗ «Лисичанський центр соціально-психологічної реабілітації
дітей», де протягом 2020 року отримали допомогу 65 дітей.
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 фахівцями із соціальної роботи центрів
СССДМ/ЦСС, ЦНСП 407 сім’ям опікунів, піклувальників, 79 прийомним
сім’ям, 25 дитячим будинкам сімейного типу.
Також ця послуга надається в області ЛОВ МБО БФ «СОС Дитяче
містечко». Так, протягом 2020 року цю соціальну послугу отримали 37 дітей,
які влаштовані на спільне проживання і виховання в 11 сімейних форм
виховання Старобільського та Білокуракинського районів, міст:
Северодонецька, Рубіжного та Лисичанська.
З метою попередження, обмеження та зупинення негативних явищ та їх
наслідків у соціальному середовищі 9767 вразливим сім’ям з дітьми
фахівцями із соціальної роботи центрів СССДМ/ЦСС, ЦНСП надавалася
соціальна послуга профілактики відповідно до державного стандарту та
потреб сімей з дітьми.
Також у 2020 році соціальну послугу консультування отримали 15907
вразливих сімей (осіб) відповідно до державного стандарту та потреб сімей з
дітьми
Упродовж 2020 року Луганським обласним центром соціальних служб
для сім'ї, дітей та молоді проведено підготовку 4 груп потенційних батьківвихователів, прийомних батьків, опікунів, піклувальників, усиновлювачів. За
результатами проведеного навчання отримали позитивну рекомендацію для
подальшого створення прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу
41 особа (14 сімейних пар та 13 осіб), з них: 20 кандидатів у прийомні батьки
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(10 сімейних пар), 2 кандидати в батьки - вихователі (1 сімейна пара),
12 кандидатів в опікуни/піклувальники (12 осіб), 7 кандидатів в
усиновлювачі (3 сімейні пари, 1 особа).
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 поточного року в області усиновлено 26 дітей-сиріт і дітей,
позбавлених батьківського піклування, з них 24 - українськими громадянами,
2 – іноземними.
Під опікою, піклуванням перебуває 1011 дітей-сиріт та позбавлених
батьківського піклування.
На цей час в області створено та функціонує 25 дитячих будинків
сімейного типу та 79 прийомних сімей, в яких виховується 315 дітей-сиріт і
дітей, позбавлених батьківського піклування.
У поточному році створено 4 дитячі будинки сімейного типу
(м.Лисичанськ – 2 ДБСТ, Білокуракинський та Міловський райони), 7
прийомних сімей (мм. Лисичанськ, Рубіжне, Кремінський, Новопсковський,
Станично-Луганський райони), до яких влаштовано на виховання 34 дитини.
Проте протягом року жодної сім’ї не створено у м. Сєвєродонецьку,
Біловодському, Новоайдарському, Сватівському, Старобільському та
Троїцькому районах.
Найбільше дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,
влаштовано до сімейних форм виховання в Марківському (100%),
Сватівському (98,9%), Попаснянському (96,6%) та Станично-Луганському
(92,7 %) районах.
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. Протягом 2019 року в області було 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). Протягом 2020 року
здійснено відбір та навчання ще 4 сімей патронатних вихователів з
Біловодської, Новопсковської ОТГ, Кремінського району та м. Лисичанськ.
На теперішній час в регіоні створено та функціонує 9 сімей патронатних
вихователів. На тимчасовий догляд та реабілітацію влаштовано 20 дітей.
Консультації та пошук нових потенційних патронатних вихователів
триває.
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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 01.01.2021 за даними служб у справах дітей виконкомів
міських, селищних рад та райдержадміністрацій, на квартирному обліку в
області перебуває 116 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського
піклування, а також 325 осіб з їх числа.
В 2020 році Луганській області було виділено субвенцію з державного
бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи,
придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм
виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт,
дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа в сумі
17 802,0 тис. грн.
Обласною комісією кошти зазначеної субвенції було розподілено для
виплати грошової компенсації для придбання житла на 44 особи. Станом на
31.12.2020 року вже 5 осіб придбали житло за рахунок субвенції 2020 року.
Також в 2020 році 35 осіб придбали житло за рахунок субвенції, яка була
виділена з державного бюджету в 2019 році.
З місцевих житлових фондів протягом 2020 року забезпечено житлом
6 осіб відповідної категорії.
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.
Одним із пріоритетних завдань Луганського обласного інституту
післядипломної педагогічної освіти є забезпечення якості інклюзивного
навчання шляхом підвищення фахової компетентності педагогічних
працівників та рівня обізнаності громадськості про дітей з особливими
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освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю,
попередження
дискримінації, формування позитивного ставлення до таких дітей та їх
батьків. Ця діяльність реалізується обласним ресурсним центром підтримки
інклюзивної освіти.
Протягом 2020 року, враховуючи виклики часу та нові умови
підвищення фахової компетентності педагогічних працівників, центром було
проведено 21 захід та 5 курсів за проблемою в онлайн-форматі. Такий формат
проведення заходів дозволив охопити 1699 педагогічних працівників, серед
яких фахівці інклюзивно-ресурсних центрів, педагогічні працівники закладів
загальної середньої, дошкільної, позашкільної та професійної (професійнотехнічної) освіти.
Підвищення ефективності діяльності інклюзивно-ресурсних центрів,
яких наразі в області 8 та застосування єдиних підходів до комплексної
оцінки розвитку дітей, створення та ведення реєстрів дітей з особливими
освітніми потребами відбувається завдяки Всеукраїнській системі «АС –
ІРЦ». Чисельність педагогічних працівників інклюзивно-ресурсних центрів
складає 57 осіб.
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.
Впродовж 2020 року в межах компетенції Луганським обласним
ЦСССДМ надавалася методична допомога територіальним громадам у
здійсненні соціальної роботи, наданні соціальних послуг, соціальної
допомоги, організації соціальної роботи з особами / сім’ями, які належать до
вразливих груп населення та / або перебувають у складних життєвих
обставинах; проводилось інформування громад щодо сімейних цінностей,
профілактики соціального сирітства, недопущення насильства, жорстокого
поводження з дітьми.
Також Луганським обласним центром СССДМ забезпечується
підвищення кваліфікації та навчання надавачів соціальних послуг, фахівців
виконавчих органів місцевого самоврядування, які здійснюють управління в
системі надання соціальних послуг шляхом організації та проведення
навчальних заходів, семінарів, тренінгів. За підсумками 2020 року
Луганським обласним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
організовано та проведено 13 навчальних заходів для 206 працівників
соціальної сфери.
ЛОЦСССДМ організовано та проведено навчальні семінари з підготовки
соціальних працівників центрів СССДМ/ЦСС, центрів надання соціальних
послуг з питань соціальної підтримки сімей з дітьми та молоді, організації
надання соціальної послуги соціального супроводу сімей (осіб), які
перебувають у складних життєвих обставинах. Кількість проведених
заходів – 7, кількість осіб, які пройшли навчання та отримали відповідний
сертифікат – 39. Також організовано та проведено навчальні семінари з
підвищення кваліфікації соціальних працівників центрів СССДМ/ЦСС,
центрів надання соціальних послуг щодо встановлення опіки, піклування,
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створення та забезпечення діяльності прийомних сімей та дитячих будинків
сімейного типу. Кількість проведених заходів – 3, кількість осіб, які пройшли
навчання та отримали відповідний сертифікат – 23.
До розділу V Регіонального плану:
«Трансформація закладів інституційного догляду та виховання
дітей»
У Луганській області функціонують 10 закладів освіти обласної
комунальної власності, з яких: 4 спеціальні школи (м. Сватове, м. Гірське,
м. Рубіжне, м. Кремінна), 4 санаторних школи (м. Рубіжне, м. Щастя,
смт. Новоайдар, м. Сєвєродонецьк), обласний ліцей з посиленою військовофізичною підготовкою «Кадетський корпус ім. героїв Молодої гвардії»
(м. Кремінна) та обласний ліцей-інтернат фізичної культури і спорту
(м. Кремінна), в яких станом на 01 листопада 2020 року навчається
1421 дитина, з них 125 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування (під опікою фізичних осіб 45 дітей).
На цілодобовому перебуванні знаходяться 537 вихованців (санаторні та
спеціальні школи).
У грудні 2019 року інтернатні заклади обласної комунальної власності
були перейменовані та змінені типи закладів освіти відповідно до Закону
України «Про освіту» та Положень про санаторну та спеціальну школи.
У спеціальних і санаторних школах навчаються діти з певними
нозологіями відповідно до спеціалізації закладу та медичних направлень
Луганської обласної дитячої клінічної лікарні.
Вихованці зазначених закладів отримують освіту, проходять лікування
відповідно до профілю захворювання та згідно з діагнозом багато дітей
мають комплексні порушення.
Згідно з розпорядженням голови обласної державної адміністрації –
керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 27 липня 2020 року
№ 521 припинено юридичну особу – Кремінську обласну санаторну школу в
результаті реорганізації (приєднання). Наразі усі майнові та немайнові права
і зобов’язання передаються Комунальному закладу «Луганський обласний
ліцей-інтернат фізичної культури та спорту».
Згідно з прийняттям Закону України «Про внесення змін до пункту 3
розділу X "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про повну
загальну середню освіту" щодо розширення можливостей для трансформації
освітньої мережі», який набрав чинності 01.08.2020, до 1 липня 2021 року
засновники санаторних шкіл (санаторних шкіл-інтернатів) зобов’язані
змінити тип таких закладів освіти на один з типів закладів загальної
середньої освіти, що передбачені цим Законом, або припинити такі заклади
освіти шляхом їх реорганізації чи ліквідації.
Департамент освіти і науки облдержадміністрації планує в липні
2021 року реформування обласних санаторних шкіл та створення на їх базі
ліцеїв після затвердження Положення про ліцей.
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Також на території області функціонує Луганський обласний
будинок дитини № 2. Станом на 01.01.2021 в будинку дитини перебуває
42 дитини.
Луганським відділенням СОС Дитячі Містечка Україна за підтримки
Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) та у партнерстві з обласною державною
адміністрацією з жовтня 2020 року розпочато проєкт «Підготовка до
трансформації дитячого закладу в м. Сєвєродонецьку та реагування на
виклики, пов’язані з захистом дітей від COVID-19». Метою проєкту є
проведення оцінки Луганського обласного будинку дитини № 2 та надання
рекомендацій щодо його трансформації. Відповідно до розпорядження
голови обласної державної адміністрації-керівника обласної військовоцивільної адміністрації від 18.12.2020 № 897 створено міжвідомчу комісію з
проведення комплексної оцінки та підготовки до трансформації Луганського
обласного будинку дитини № 2. В ході реалізації проєкту планується
провести оцінку дітей та їх сімейної ситуації, оцінку кадрового потенціалу
фахівців закладу та приміщення.
З метою реалізації державної політики в сфері захисту прав дитини
Службою у справах дітей облдержадміністрації спільно з Департаментом
освіти і науки облдержадміністрації було проведено спільні наради для
начальників служб у справах дітей виконкомів міських рад,
райдержадміністрацій, об’єднаних територіальних громад, директорів
центрів соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді, керівників закладів
інституційного догляду та виховання дітей: «Стан безпеки дітей у сім’ях, які
опинились у складних життєвих обставинах, дітей, які повернулись з
інтернатних закладів. Підтримка сімей, які знаходяться в особливо скрутних
умовах», «Виконання Порядку зарахування дітей на цілодобове перебування
до закладів, які здійснюють інституційний догляд і виховання дітей,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 червня 2020 №
586 «Деякі питання захисту дітей в умовах боротьби з наслідками гострої
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2».
Участь у семінарах взяла заступник голови облдержадміністрації Катерина
Безгинська.
12-13 листопада 2020 року проведено семінар щодо реалізації в області
Національної стратегії реформування системи інституційного догляду та
виховання дітей для керівників служб у справах дітей, центрів соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді, центрів надання соціальних послуг, відділів
соціального захисту населення, відділів охорони здоров’я, інклюзивноресурсних центрів, керівників закладів інституційного догляду за участю
представників консорціума Oxford Policy Management, Луганського
обласного відділення МБО «БФ «СОС Дитячі містечка Україна». Розглянуто
питання щодо методології трансформації системи інституційного догляду та
виховання дітей, щодо процедури здійснення оцінки потреб вихованців
закладів інституційного догляду, їх сімейної ситуації та відповідності
наявних послуг потребам дитини за місцем проживання сім’ї, алгоритм
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здійснення комплексної оцінки та розробки
закладів інституційного догляду.

планів

трансформації

До розділу VІ Регіонального плану: « Інформаційно-просвітницька
діяльність»
Для популяризації національного усиновлення, активізації сімейних
форм виховання для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського
піклування, формування позитивної громадської думки, що сім’я є
найкращим середовищем для розвитку та виховання дитини в області
проводиться організаційно-інформаційна кампанія.
Так, впродовж 2020 року розміщено понад 100 інформаційних
повідомлень, статей у друкованих виданнях та в мережі Інтернет;
розповсюджено 37 видів плакатів, листівок, буклетів, інформаційних листів,
флаєрів (3,4 тис. прим.) в громадських місцях, на підприємствах, в установах
та організаціях.
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
надається інформація про дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського
піклування, для розміщення на Всеукраїнському національному порталі
«Сирітству –ні!».
До розділу VІІ Регіонального плану:
«Залучення ресурсів для виконання Регіонального плану заходів»
У Державному, обласному та місцевих бюджетах було передбачено
видатки, необхідні для фінансування заходів Регіонального Плану. Також
залучались позабюджетні кошти.
До розділу VІІІ Регіонального плану:
«Моніторинг та оцінка виконання Регіонального плану заходів»
Службою у справах дітей облдержадміністрації щоквартально
проводиться моніторинг та аналіз стану виконання заходів Регіонального
плану реформування системи інституційного догляду та виховання дітей.

