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Заходи на виконання Указу Президента України від 12 січня 

2018 року «Про першочергові заходи щодо захисту прав 

дітей-сиріт,  дітей, позбавлених батьківського піклування, 

та осіб з їх числа»:

своєчасне виявлення та облік дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування

надання статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої 

батьківського піклування

влаштування дітей до сімейних форм виховання 

(усиновлення, опіка, піклування, прийомні сім’ї, дитячі 

будинки сімейного типу)

створення патронатних сімей

будівництво малих групових будинків, житла для дитячих 

будинків сімейного типу, придбання впорядкованого або  

соціального житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, осіб із їх числа



Дитяче населення 

Донецької області –

605 тис. 391 особа

На території, підконтрольній 

українській владі –

304 тис. 702 дитини 



Динаміка зменшення загальної чисельності 

дитячого населення в Донецькій області



На первинному обліку 

служб у справах дітей області, 

перебуває 4959 дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування,

біологічних сиріт –

1642 або  33%

Збільшення кількості дітей-сиріт 

та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, за минулий рік 

на 69 осіб або 1,4%



Загальна кількість дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування



В області 500 сімей, в яких 

виховується 1016 дітей, де 

батьки не виконують свої 

батьківські обов’язки





Динаміка усиновлення дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування



середньообласний 

показник 

влаштування дітей 

до сімейних форм 

виховання

загальнодержавний 

показник 

влаштування дітей 

до сімейних форм 

виховання

Влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, до сімейних форм виховання у містах області

92%87,4%



середньообласний 

показник 

влаштування дітей 

до сімейних форм 

виховання

загальнодержавний 

показник 

влаштування дітей 

до сімейних форм 

виховання

Влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, до сімейних форм виховання у районах області

92%87,4%



Влаштування в прийомні сім’ї та дитячі 

будинки сімейного типу

В  області функціонує 50 ДБСТ, в яких виховується 333 дитини-сироти та дитини, 

позбавленої батьківського піклування, та 193 ПС, в яких виховується 345 дітей



Влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених

батьківського піклування, до ДБСТ та ПС в містах області

середньообласний показник

В  області функціонує 60 ДБСТ та 185 ПС, в яких виховується  710 дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування



Влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського

піклування, до ДБСТ та ПС в районах області

середньообласний показник



Кількість створених дитячих будинків сімейного типу 

та прийомних сімей протягом 2017-2018 років та            

І кварталу 2019 року

2017 2018

Протягом            

І кварталу 2019 

року

Створено ПС 18 18 0

Влаштовано 

до ПС
37 29 0

Створено ДБСТ 6 13 10

Влаштовано

до ДБСТ
33 78 57

ВСЬОГО 70 107 57



У 2017 році придбано 6 житлових будинків 

для ДБСТ (Вугледар, Краматорськ, 

Маріуполь, Слов’янськ, Добропільському та 

Нікольському районах) до яких влаштовано 

45 дітей

У 2018 році придбано 13 житлових будинків 

для ДБСТ (Слов’янськ, Краматорськ, 

Мирноград, Лиман, Дружківка (2), 

Маріуполь (3), Костянтинівка 

Волноваському, Покровському, 

Великоновосілківському районах) до яких 

влаштовано 57 дітей



Кількість дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей

в районах області

Кількість дитячих будинків сімейного типу

Кількість прийомних сімей



Кількість дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей

в містах області

Кількість дитячих будинків сімейного типу

Кількість прийомних сімей

1
1

1



Динаміка зменшення кількості дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, які перебувають в 

інтернатних закладах різного типу підпорядкування



Запровадження патронату 

над дитиною

В області функціонує 4 сім’ї патронатних 

вихователів –

у мм. Мирноград (1) та Маріуполь(3).

За 2018 рік в патронатних сім’ях 

перебувало 10 дітей. 

Використано 360 тис. грн. субвенції з 

державного бюджету



СТВОРЕНІ СЛУЖБИ НЕ СТВОРЕНІ СЛУЖБИ 

1. Лиманська ОТГ

2. Соледарська ОТГ

3. Сіверська ОТГ

4. Олександрівська ОТГ

5. Званівська ОТГ

6. Миколаїівська ОТГ

7. Черкаська ОТГ

1. Іллінівська ОТГ

2. Шахівська ОТГ

3. Андріівська ОТГ

Створення служб у справах дітей в 

об’єднаних територіальних громадах



Захист житлових та майнових прав дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування

1598 дітей забезпечені житлом на праві користування

561 дитина має житло на праві власності

2800 - не мають житла, 

що складає  56,5% від загальної кількості дітей (4959), 

які перебувають на первинному обліку служб у справах 

дітей області, що знаходяться на території 

підконтрольній українській владі



ЗАРЕЄСТРОВАНО 

більше ніж 538751 осіб вимушених 

переселенців,

з них 74012 дітей;

208 осіб, які мають статус дітей-сиріт 

та дітей, позбавлених батьківського 

піклування: 

194 - з Донецької області, 

14 - з Луганської області



Надання житла дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського

піклування, особам з їх числа у 2018 році (міста) 
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Надання житла дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського

піклування, особам з їх числа у 2018 році (райони)
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Надання житла дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського

піклування, особам з їх числа у 2018 році (ОТГ)

13
2 2



Реалізація субвенції  з обласного бюджету на придбання 

житла для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, осіб з їх числа  у 2017-2018 роках

Субвенція з обласного 

бюджету та бюджетів 

міст, районів, ОТГ на 

умовах 

співфінансування

50 на 50

Заплановано 

(тис. грн)

Використано

(тис. грн)

Придбано одиниць 

житла

2017 рік 26962,0 23844,0 97

2018 рік 39516,0 34278,4 139

Всього: 66478,0 58122,4 236



Реалізація субвенції  з державного бюджету  на придбання 

житла для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, осіб з їх числа  у 2017-2018 роках

Субвенція з 

державного бюджету

Заплановано 

(тис. грн)

Використано

(тис. грн)

Придбано одиниць 

житла

2017 рік 13268,2 13268,2 40

2018 рік 18736,6 18736,6 68

Всього: 32044,8 32044,8 108



НАДАННЯ ЖИТЛА ДІТЯМ-СИРОТАМ ТА ДІТЯМ, ПОЗБАВЛЕНИМ 

БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ, ОСОБАМ З ЇХ ЧИСЛА, 

В 2013-2016 РОКАХ

Рік
Потреба в 

житлі

Виділення 
житла 

(кількість 
одиниць)

Соціальне/
впорядковане 

житло

Відсоток 
від потреби

2014 825 66
43 – впорядкованого 

23 – соціального 8%

2015 844 51
37 – впорядкованого 

14 – соціального 6%

2016 874 32
23 – впорядкованого

9 – соціального  
4%

Всього надано 149 одиниць житла



Надання житла в містах, районах, ОТГ, дітям-сиротам та дітям, 

позбавленим батьківського піклування, особам з їх числа,                  

у 2017-2018 роках з комунальних житлових фондів та житлових 

фондів соціального призначення

2017 рік 2018 рік

З комунальних житлових фондів для 

постійного призначення
33 19

З житлових фондів соціального 

призначення
15 38

Всього: 48 57



Кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, віком від 18 до 23 років, які перебувають 

на квартирному обліку,  в органах місцевого самоврядування в 

розрізі міст станом на 01.04.2018

Місто Кількість осіб, які перебувають 

на обліку

Авдіївка 7

Бахмут 27

Вугледар 3

Добропілля 6

Дружківка 18

Костянтинівка 36

Краматорськ 33

Маріуполь 224

Мирноград 21

Новогродівка 5

Покровськ 21

Селидове 28

Слов’янськ 1

Торецьк 45



Кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, віком від 18 до 23 років, які перебувають 

на квартирному обліку,  в органах місцевого самоврядування в 

розрізі районів станом на 01.04.2018

Місто Кількість осіб, які перебувають 

на обліку

Бахмутський 24

Великоновосілківський 25

Волноваський 14

Добропільський 15

Костянтинівський 0

Мар’їнський 69

Мангушський 4

Нікольський 1

Олександрівський 1

Покровський 9

Слов’янський 8

Ясинуватський 7



Кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, віком від 18 до 23 років, які перебувають 

на квартирному обліку,  в органах місцевого самоврядування в 

розрізі ОТГ станом на 01.04.2018

Місто Кількість осіб, які перебувають 

на обліку

Андріївська ОТГ 6

Іллінівська ОТГ 0

Званівська ОТГ 5

Лиманська ОТГ 34

Миколаївська ОТГ 2

Олександрівська ОТГ 7

Сіверська ОТГ 11

Соледарська ОТГ 1

Черкаська ОТГ 18

Шахівська ОТГ 4



Захист прав дітей, які постраждали внаслідок 

воєнних дій та збройних конфліктів

Надійшло 9735 звернень

Прийняті рішення про надання статусу 7907 дітям

За 2018 рік службою у справах дітей

облдержадміністрації виплачено одноразову

грошову допомогу 63 дітям, яким надано статус

дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій

та збройних конфліктів, з причини отримання

поранення, контузії чи каліцтва, на суму 576090
гривень



Динаміка  збільшення  кількості  дітей, які 

виховуються в складних життєвих обставинах,  

протягом 2014-2018 років



Динаміка  зменшення  кількості бездоглядних  

дітей, протягом 2014-2018 років



Динаміка позбавлень батьківських прав

у 2015-2018 роках



Динаміка влаштування дітей до центрів 

соціально-психологічної реабілітації дітей

області за 2015 – 2018 роки



Динаміка влаштування вихованців центрів 

соціально-психологічної реабілітації дітей області 

до сімейних форм виховання за 2014 – 2018 роки





Кількість дитячого населення в 
об’єднаних територіальних громадах



Служба у 
справах дітей

Служба у 
справах дітей

Наявність служб у справах дітей в ОТГ 

ЛИМАНСЬКА

7940

СОЛЕДАРСЬКА 

3623

СІВЕРСЬКА  

1290

ШАХІВСЬКА  

425

ЗВАНІВСЬКА  

511

ЧЕРКАСЬКА   

1710

Створена 
служба у 

справах дітей    
28.09.2018

МИКОЛАЇВСЬКА  

2139
АНДРІЇВСЬКА 

374

ІЛЛІНІВСЬКА 

1599

Служба у 
справах дітей

Створена 
служба у 

справах дітей
11.10.2018

ОЛЕКСАНДРІВСЬКА 

2024

? ?
Створена служба у 

справах дітей    
20.12.2018

Проводиться робота 
щодо створення 

служби

Проводиться робота 
щодо створення 

служби



Кількість посадових осіб служб у 
справах дітей в об’єднаних 
територіальних громадах



• створення центрів підтримки дітей та сімей;

• розвиток патронатних сімей, наставництва;

• 100% охоплення соціальним супроводом сімей;

• забезпечення реформування закладів для дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування;

• перепрофілювання закладів стаціонарного перебування дітей з метою 

забезпечення виховання дитини в сім’ї, відповідно до потреб кожної 

територіальної громади;

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ СЛУЖБ У 

СПРАВАХ ДІТЕЙ НА 2019 РІК



• здійснення заходів з підбору  житла для створення ДБСТ (за рахунок субвенції з 
державного бюджету);

• збільшення до рівня загальнодержавних показників влаштування дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування в сімейні форми 

виховання до 91,5% та ПС, ДБСТ до 18,8%;

• збільшення кількості дітей, переданих на усиновлення громадянам                  

України;

• 100% взяття на квартирний облік дітей-сиріт та дітей, позбавлених                      

батьківського піклування, які досягли 16-річного віку;

• надання впорядкованого житла, виділення коштів на ремонт та придбання 

житла, в залежності від потреби в кожному місті та районі

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ СЛУЖБ У 

СПРАВАХ ДІТЕЙ НА 2019 РІК



Дякуємо за увагу!


