
Про стан 

соціального захисту дітей 

в умовах проведення 

операції Об’єднаних сил на 

території 

Донецької області

23 червня 2020 року

м. Краматорськ



Дитяче населення Донецької області

588 тис. 294 дитини

На території області, де органи державної 

влади здійснюють свої повноваження

300 тис. 162 дитини 

У населених пунктах, розташованих на 

лінії зіткнення, проживають понад

24 тисячі дітей 



ЗАРЕЄСТРОВАНО 
62 тис. 800 

внутрішньо переміщених 

дітей



З початку антитерористичної операції із зони 

воєнних дій на безпечну територію із закладів 

інституційного догляду дітей вивезено майже 

700 дітей

з них: 516 дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування

245 дітям відновлено документи 

170 дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, перемістилися із 

законними представниками



ВСТАНОВЛЕНО

(з 2014 року)

фактів народження 23156 дітей, 

отримано 38661 паспорт 

громадянина України

Захист громадянських прав дітей з                                    

тимчасово окупованих територій



 Закон України «Про охорону дитинства»

 Закон України «Про забезпечення організаційно – правових умов

соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського

піклування»

 Закон України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо

переміщених осіб»

 Закон України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий

режим на тимчасово окупованій території України»

 постанова Кабінету Міністрів України від 05 квітня 2017 року № 268

«Про затвердження Порядку надання статусу дитини, яка постраждала

внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів»

 постанова Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 866

«Порядок діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом

прав дитини»

 постанова Кабінету Міністрів України № 356 від 04 червня 2015 року,

«Про затвердження Порядку забезпечення діяльності прийомних сімей,

дитячих будинків сімейного типу, які перемістилися з тимчасово

окупованої території або району проведення антитерористичної операції»

Законодавчі акти, до яких внесені зміни:



КНП «Обласна дитяча лікарня м. Слов’янськ»

КНП «Дитяче територіальне об’єднання  у                  

м. Краматорськ»

КНП Маріупольської міської ради «Маріупольське

територіальне медичне об’єднання здоров’я дитини 

та жінки»

12 педіатричних відділень 

Мережа закладів охорони здоров’я:



 дитячої психіатричної служби

 медичної генетики

 пренатальної діагностики

КНП «Обласний перинатальний центр м. Краматорськ»

КНП «Обласна дитяча лікарня м. Слов’янськ»

Протягом 2018-2019 років 

в області відновлено роботу

Створено



 дитяче психіатричне відділення на 35 ліжок

 дитяча консультативно-діагностична поліклініка

 денний дитячий психіатричний стаціонар на 20 ліжок

Протягом 2019 року психологічну реабілітацію та

адаптацію пройшли 166 дітей.

У структурі обласної клінічної психіатричної 

лікарні  м. Слов’янськ функціонують: 



 1 відділення (м. Слов’янськ)

 5 кабінетів (мм. Бахмут, Добропілля, Покровськ,

Селидове, Торецьк)

У 2019 році інформаційно-консультативні послуги з питань

збереження здоров’я, профілактики інфекційних захворювань,

психологічну допомогу отримали понад 8 тисяч дітей та

молоді.

«Клініка, дружня до молоді»



17 лікарських амбулаторій

12 фельдшерських пунктів

2 центри первинної медико-санітарної допомоги 

(мм. Авдіївка, Торецьк)

4 заклади охорони здоров’я з дитячими відділеннями

У населених пунктах, розташованих на лінії 

зіткнення, надання медичної допомоги забезпечують:



Унаслідок воєнних дій на території 

області, де органи державної влади 

здійснюють свої повноваження, 

загинули

28 дітей

та отримали поранення різного 

ступеня тяжкості

85 дітей



 7 дітям було надано оперативне лікування

(протезування)

 46 дітей отримали послуги з реабілітаційного

лікування

 47 дітей перебувають під наглядом лікарів

первинної ланки охорони здоров’я

Усім дітям, які отримали поранення, була надана 

кваліфікована  медична допомога:



ПРОБЛЕМНІ  ПИТАННЯ

надання медичної допомоги дітям з онкологічними, 

онкогематологічними, кардіохірургічними 

захворюваннями

надання висококваліфікованої лікувально-

діагностичної допомоги дітям з хірургічною 

патологією

забезпечення укомплектованості закладів охорони 

здоров’я фахівцями педіатричного профілю



514 закладів загальної середньої освіти
(167 тис. дітей, у тому числі 10,2 тис. дітей ВПО)

558 закладів дошкільної освіти
(51,3 тис. дітей, у тому числі 2 тис. дітей ВПО)

62 заклади позашкільної освіти
(55 тис. дітей)

У системі освіти Донеччини 

функціонують:



У населених пунктах, які розташовані  на 

лінії зіткнення, працюють: 

49 закладів загальної середньої 

освіти, у яких навчаються 

11 663 учні

55 дошкільних закладів, у яких 

отримують дошкільну  освіту

3 311 дітей



Забезпечення права дітей з особливими 

освітніми потребами на освіту

У закладах загальної середньої освіти

працюють 17 спеціальних та 376 інклюзивних

класів, в яких охоплено освітою 820 дітей.

У закладах дошкільної

освіти працюють 109

інклюзивних груп, у яких

виховуються 253 дитини.



Забезпечення права дітей з особливими 

освітніми потребами на освіту 

У 2019-2020 навчальному році

5297 дітей отримали висновки

інклюзивно-ресурсних центрів

 29 інклюзивно-ресурсних центрів, з яких 3 працюють у

населенних пунктах, розташованих на лінії зіткнення

(мм. Авдіївка, Мар’їнка, Торецьк)

 Ресурсний центр підтримки інклюзивної освіти

(на базі Донецького інституту післядипломної освіти)



Забезпечення права дітей з  тимчасово 

окупованих територій на освіту через освітні 

центри «Донбас-Україна», «Крим-Україна»

Працюють 33 освітні центри.

У 2019 році :

до центрів звернулися 2346 осіб

на «гарячу лінію» надійшло 388 звернень

З 2016 року до закладів вищої та фахової передвищої освіти

вступили 2929 осіб.

За дистанційно - екстернатною формою навчання у 2019-2020

навчальному році здобували освіту 3844 особи.

У 2020 році для проходження зовнішнього незалежного

оцінювання зареєструвалося 811 осіб.



Спільно з Данською Радою у справах Біженців - Данською

групою з Розмінування в області реалізуються:

проєкт «Інформування про мінну небезпеку (ІМН)»,

(проведено 13 тренінгів для 350 учнів, додатково

підготовлено з педагогів закладів освіти 130 інструкторів з

мінної небезпеки);

проєкт «Допомога дітям, що постраждали від мін та

вибухонебезпечних предметів внаслідок збройного

конфлікту на Сході України».

Убезпечення дітей від залишків війни



618 дітей, які перебувають у складних життєвих 

обставинах, дітей, які повернулися в сім’ї з 

інтернатних закладів,  внаслідок запровадження 

карантину у зв’язку із запобіганням  коронавірусній

інфекції, отримали комплексну соціально-

психологічну реабілітацію в обласному санаторно-

оздоровчому центрі соціальної реабілітації 

«Смарагдове місто» 



Протягом поточного року кількість отримувачів

допомоги склала 94 100 осіб (112 000 дітей).

На виплату допомоги сім’ям, в яких виховуються діти

з державного бюджету використано коштів у сумі

704, 5 млн. грн

Отримання соціальної допомоги сім’ями, 

в яких виховуються діти

Щомісячна адресна допомога внутрішньо

переміщеним дітям складає 1000 грн, а дітям з

інвалідністю – 2129,40 грн



За 2019 – 5 місяців 2020 року

за рахунок коштів місцевих бюджетів, 

спонсорських та благодійних коштів допомогу 

отримали  

3500 внутрішньо переміщених дітей 

на суму 1,2 млн. грн



Рішення про безкоштовне харчування 

внутрішньо переміщених дітей 

у 2019-2020 роках 

були прийняті у:

 м. Краматорськ

 Костянтинівському, Мар’їнському, Нікольському та

Олександрівському районах

 Андріївській, Іллінівській, Шахівській, Черкаській,

Олександрівській об’єднаних територіальних громадах



Станом на 01.06.2020

органами опіки та піклування області статус дитини, яка

постраждала внаслідок воєнних дій та збройних

конфліктів, надано

17 831 дитині, у тому числі:

76 - які отримали поранення, контузію, каліцтво

1 - зазнала фізичного насильства

17 754 - зазнали психологічного насильства

Соціальний захист дітей, які постраждали внаслідок 

воєнних дій та збройних конфліктів



У 2018-2019 роках з обласного бюджету
виплачена одноразова грошова допомога 

(у розмірі 5 прожиткових мінімумів)              

79 дітям, 

яким надано статус дитини, яка постраждала 

внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, у

зв’язку з отриманням поранення, контузії, каліцтва, 

зазнанням фізичного насильства, 

на суму 736,660 тис. грн



За 2019 – 5 місяців 2020 року

за рахунок коштів місцевих бюджетів, 

спонсорських та благодійних коштів допомогу 

отримала 

661 дитина, яка має статус постраждалої внаслідок 

воєнних дій та збройних конфліктів,

на суму 203,5 тис. грн.



Проєкт Закону 1115 від 29.08.2019 «Про статус і

соціальний захист мирних (цивільних) громадян,

які постраждали внаслідок бойових дій чи

збройних конфліктів»

Проєкт Закону 2084 від 06.09.2019 «Про

внесення змін до деяких законів України щодо

посилення соціального захисту дітей, які

постраждали внаслідок бойових дій чи збройних

конфліктів»



Надання соціальних послуг населенню, в 

тому числі дітям та сім’ям з дітьми, 

здійснюють 33 центри соціальних служб 

для сім’ї, дітей та молоді.



У подоланні посттравматичних стресових

розладів, сприйнятті змін у житті, викликаних

військовою агресією, за період створення

вищезазначених кабінетів кваліфіковану

допомогу отримали понад

11 000 осіб

Створено 29 кабінетів психологічної допомоги



30427 сімей (36086 дітей), у тому числі:

1289 – внутрішньо переміщених дітей

17450 – дітей, які проживають у населених

пунктах, розташованих на лінії зіткнення

Під соціальним супроводженням 

перебувало 



Забезпеченість фахівцями із соціальної роботи 

становить 53% від потреби

Забезпечена потреба у м. Маріуполь,

Мар’їнському та Великоновосілківському

районах

Гостра нестача фахівців у мм. Покровськ,

Авдіївка, Дружківка, Костянтинівка



У 2019 році комплексну допомогу та реабілітацію у

центрах соціально-психологічної реабілітації дітей

отримала 671 дитина з сімей, які перебувають у

складних життєвих обставинах.

Наразі, соціальними послугами та підтримкою у

центрах забезпечуються 188 дітей.

В області функціонують 6 центрів соціально-

психологічної реабілітації дітей



Запровадження патронату 

над дитиною

ПАТРОНАТ НАД ДИТИНОЮ -

це тимчасовий догляд, виховання та реабілітація

дитини в сім’ї патронатного вихователя на 

період подолання дитиною, її батьками або

іншими законними представниками складних

життєвих обставин



Запровадження патронату 

над дитиною

В області функціонують 4 сім’ї 

патронатних вихователів: 

м. Маріуполь – 3

м. Мирноград – 1

Реінтегровано в сім’ї 30 дітей.



На сьогодні в області створено та 

працюють 36 служб у справах дітей, 

в тому числі 11 – в об’єднаних 

територіальних громадах. 

Забезпеченість кадрами складає 95% 
від штатної чисельності.



На обліку 

служб у справах дітей області 

перебуває 5240 дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, 

з них 307 дітей, які перемістилися 

з тимчасово окупованих територій 

та районів проведення ООС:

292 – з Донецької області 

11 – з Луганської області

4 – АР Крим



Сімейними формами 

виховання охоплено  

4455 дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського 

піклування, що складає 85%



Влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, до сімейних форм виховання у 

містах області

85%

91,5%

середньообласний показник влаштування дітей до сімейних 

форм виховання;

середньодержавний показник влаштування дітей до сімейних 

форм виховання



91,5%85%

Влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, до сімейних форм виховання у районах області

середньообласний показник влаштування дітей до сімейних 

форм виховання;

середньодержавний показник влаштування дітей до сімейних 

форм виховання



середньообласний 

показник 

влаштування дітей 

до сімейних форм 

виховання

загальнодержавний 

показник 

влаштування дітей 

до сімейних форм 

виховання

91,5%

85%

Влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, до сімейних форм виховання у ОТГ області



Національна стратегія реформування 

системи інституційного догляду та 

виховання

Регіональний стратегічний план дій з 

реформування системи інституційного 

догляду і виховання дітей в Донецькій 

області на 2018-2026 роки



Станом на 01.06.2020

527 дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, або 10% від 

загальної кількості

45 дітей мають статус ВПО

90 перебувають у ЦСПРД



м. Маріуполь – 102

м. Краматорськ – 85 

м. Дружківка – 64

Мар’їнський район – 24

Миколаївська ОТГ – 42

Лиманська ОТГ – 26

Соледарська ОТГ – 16



Протягом 2018-2019 років 

влаштовано: 

з інтернатних закладів –

238 дітей

з ЦСПРД - 248 дітей  



В  області функціонує 

64 ДБСТ – 437 дітей

178 ПС – 306 дітей

8 ДБСТ – 53 дитини

11 ПС – 17 дітей, 

з числа переміщених



У 2017-2018 роках  

придбано 19 житлових будинків для 

створення ДБСТ,  

у яких наразі виховується 126 дітей



З обласного бюджету протягом 

2018-2019 років виділено 

950,0 тис. грн  

на облаштування меблями та побутовою 

технікою  

19 новостворених ДБСТ 





У 2019 році придбано 

7 автомобілів для ДБСТ



У 2020 році в обласному та бюджетах 

міст  Краматорськ,  Добропілля, 

Мирноград та Волноваського району 

передбачені кошти на придбання 

4 автомобілів для ДБСТ



Планується будівництво МГБ 

у місті Маріуполь

МАЛИЙ ГРУПОВИЙ БУДИНОК –

це заклад соціального захисту для тривалого (стаціонарного) 

проживання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, у тому числі  дітей з інвалідністю, та осіб з їх числа в 

умовах, наближених до сімейних



Протягом  2017-2019  років 

придбано 358 одиниць житла 

на загальну суму  90 млн. 870 тис. грн
(шляхом виділення коштів субвенції з обласного бюджету бюджетам 

міст обласного значення, районів, об’єднаних територіальних громад  

на умовах співфінансування 50 на 50)

У 2020 році для придбання житла на 

вищезазначених умовах передбачається

використати майже 35 млн. грн



За кошти  субвенції з державного 

бюджету придбано впродовж 

2017-2019 років та за звітний період 2020 

року  218 одиниць житла на загальну 

суму 73 млн. 253 тис. грн 



У 2017-2019 роках та період                     

2020 року забезпечено житлом 

749 дітей-сиріт, дітей, позбавлених  

батьківського піклування, 

та осіб з їх числа 



На 2020 рік передбачена субвенція з державного 

бюджету місцевим бюджетам на проєктні, 

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 

45 млн. 897 тис. грн 





Закон України «Про  внесення змін до 

деяких законів України щодо захисту 

житлових прав дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, 

та осіб з їх числа» 

від 8 лютого 2018 року № 2279-VIII



Органами місцевого самоврядування на 

квартирний облік взято 

78 внутрішньо переміщених дітей-сиріт, 

дітей, позбавлених батьківського піклування,  

та осіб з їх числа,

з них 12 осіб отримали житло



Станом на 01червня 2020 року

в області проживають 258 дітей та осіб, які не 

підпадають під дію статті 1 Закону України «Про 

захист прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», 

а тому не мають права на отримання довідки 

внутрішньо переміщених осіб і не можуть бути 

взятими на квартирний облік за місцем фактичного 

проживання



За пропозиціями Донецької  

облдержадміністрації 

Мінсоцполітики України  підготовлений  

законопроєкт про захист житлових прав дітей

02 червня 2020 року законопроєкт 3577 

Кабінетом Міністрів України внесено на розгляд  

Верховної Ради України



ПРІОРИТЕТНІ ЗАВДАННЯ:

забезпечення права кожної дитини на проживання 

в безпечному середовищі

укомплектованість закладів охорони здоров’я 

фахівцями педіатричного профілю

забезпечення  права кожної  дитини на зростання 

в сімейному оточенні

створення в кожній територіальній громаді системи 

соціальних послуг для дітей 

та сімей з дітьми



ПРІОРИТЕТНІ ЗАВДАННЯ:

забезпечення раннього  виявлення дітей, 

які перебувають у складних життєвих обставинах, 

з метою запобігання соціальному сирітству

виведення дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, із закладів інституційного 

догляду та влаштування їх

до  сімейних форм виховання

розвиток мережі сімей патронатних вихователів, як 

альтернативи закладам інституційного догляду дітей



ПРІОРИТЕТНІ ЗАВДАННЯ:

розвиток альтернативних форм сімейного виховання: 

прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу та інших 

форм виховання, наближених до сімейних

перепрофілювання закладів стаціонарного перебування 

дітей з метою забезпечення виховання дитини в сім’ї, 

відповідно до потреб кожної територіальної громади

забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, осіб з їх числа



Діти, яких не люблять, 

стають дорослими, 

які не можуть любити!

Перл Бак 



Дякуємо за увагу!


