
ЗАТВЕРДЖЕНО 
 

Розпорядження голови обласної 
державної адміністрації 
 

10.08.2018                  № 425 
 

ПЛАН 
заходів щодо реформування системи інституційного догляду і виховання дітей 

у Запорізькій області на 2018-2026 роки 
 

№ 
з/
п 

Завдання Заходи Термін 
виконан 

ня 

Виконавці Індикатори (показники) 
виконання завдань 

1 2 3 4 5 6 
I. Управління процесом реалізації Плану заходів 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
1) 

Створення ефек -
тивних механіз-
мів координації і 
взаємодії всіх 
суб’єктів рефор-
мування системи 
інституційного 
догляду і 
виховання дітей 

 
 
 
 
 
 
 
 
Проводити засідання 
міжвідомчої робочої 
групи з питань рефор-
мування системи інсти-
туційного догляду та 
виховання дітей  

 
 
 
 
 
 
 
 
Шоквар- 
талу 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Служба у справах 
дітей облдержадмі-
ністрації 

 
 
 
 
 
 
 
 
Стан реалізації Плану заходів  
розглядається на засіданнях 
міжвідомчої робочої групи, 
створеної розпорядженням голо-
ви обласної державної адмі-
ністрації від 16.01.2018 № 17  



 2 
Продовження додатка 

1 2 3 4 5 6 
 

 щокварталу, прийняті відповідні 
рішення 

2)  Опрацювати питання 
щодо створення на те-
риторіях міжвідомчих 
робочих груп з питань 
охорони дитинства та 
розвитку системи со-
ціальних послуг для 
підтримки дітей і сім’ї 

ІІI 
квартал 
2018 
року 

Райдержадміністра-
ції, виконкоми 
міських рад міст 
обласного 
значення, 
виконкоми 
сільських, 
селищних, міських 
рад об’єднаних 
територіальних 
громад 

Прийнято відповідні розпорядчі 
акти 

3)  Розробити плани роз-
витку системи соціаль-
них послуг для дітей та 
сімей з дітьми для 
кожного району, міста 
обласного значення, 
об’єднаної територіаль-
ної громади із залучен-
ням до їх розробки 
громадських організа-
цій, благодійних фондів 

III 
квартал  
2018 
року 

Райдержадміністра-
ції, виконкоми 
міських рад міст 
обласного 
значення,  
виконкоми 
сільських, 
селищних, міських 
рад об’єднаних 
територіальних 
громад 

Затверджено регіональні плани 
розвитку системи соціальних 
послуг для дітей та сімей з дітьми 
в усіх  адміністративно-терито-
ріальних одиницях Запорізької 
області, включаючи плани 
трансформації закладів інститу-
ційного догляду (для тих адмі-
ністративно-територіальних оди-
ниць, де є заклади інституційного 
догляду) 

4)  Розробити Меморандум 
про співпрацю з 
громадськими організа-

Щороку 
 

Служба у справах 
дітей облдержадмі-
ністрації  

Розроблений та затверджений 
Меморандум 
 



 3 
Продовження додатка 

1 2 3 4 5 6 
 

ціями у сфері захисту 
та просування прав 
дітей в процесі реалі-
зації Плану заходів з 
реформування системи 
інституційного догляду 
і виховання дітей в 
Запорізькій області на 
2018-2026 роки 

5)   Залучати  неурядові 
громадські організації, 
що здійснюють діяль-
ність у сфері захисту 
прав дітей, надають 
послуги для дітей і 
сімей з дітьми на 
відповідній території 
для надання підтримки 
державним адміністра-
ціям та органам 
самоврядування  

ІІI 
квартал 
2018 
року 

Райдержадміністра-
ції, виконкоми 
міських рад міст 
обласного 
значення,  
виконкоми 
сільських, 
селищних, міських 
рад об’єднаних 
територіальних 
громад 

Укладено договори про 
співпрацю, представників 
неурядових організацій включено 
до складу робочих груп, комісій 
 

6)  Вжити заходів щодо 
створення служб у 
справах дітей в 
структурі виконавчих 
органів об’єднаних 
територіальних громад 

Почина-
ючи з ІII 
кварталу 
2018 
року 

Райдержадміністра- 
ції,  виконкоми 
сільських, селищ-
них, міських рад 
об’єднаних терито-
ріальних громад 

Створено служби у справах дітей 
в структурі виконавчих органів 
об’єднаних територіальних 
громадах області 
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1 2 3 4 5 6 
 

(відповідно до Закону 
України «Про органи і 
служби у справах дітей 
та спеціальні установи 
для дітей») 

7)  Забезпечити проведен-
ня щорічного аналізу 
рішень за попередній 
рік щодо вилучення 
дітей із сімей та їх 
влаштування в різні  
форми інституційного 
догляду і в сімейні 
форми виховання   

Почина-
ючи з 01 
січня 
2019 
року 

Служба у справах 
дітей облдержадмі-
ністрації, департа-
менти облдержад-
міністрації: соці-
ального захисту 
населення, охорони 
здоров’я, Запорізь-
кий обласний центр 
соціальних служб 
для сім'ї, дітей та 
молоді, райдерж-
адміністрації,  
виконкоми міських 
рад міст обласного 
значення 

100% рішень щодо влаштування  
дітей в усі форми інституційного 
догляду та до сімейних форм 
виховання розглядається  на 
засіданнях дорадчих органів з 
питань захисту  прав дітей 
 

2. 
 
 
1) 

Навчання та 
підвищення 
кваліфікації 

 
 
 
Забезпечити 
проведення навчання та 
підвищення кваліфі-

 
 
 
Щоквар-
талу 

 
 
 
Департаменти 
облдержадміністра-
ції: освіти і науки, 

    
 
 
Охоплено навчанням за 
відповідною програмою 100% 
новопризначених спеціалістів та 
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Продовження додатка 

1 2 3 4 5 6 
 

кації спеціалістів служб 
у справах дітей, центрів 
соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді, 
фахівців із соціальної 
роботи, спеціалістів 
сфери соціального 
захисту, освіти та 
охорони здоров’я, зак-
ладів інституційного 
догляду, що підлягають 
реформуванню та 
представників громад-
ських організацій, 
працівників ЗМІ щодо 
виявлення сімей з 
дітьми, які потребують 
допомоги, та щодо 
покращення 
міжвідомчої взаємодії 

соціального 
захисту населення, 
Служба у справах 
дітей облдержадмі-
ністрації, 
Запорізький 
обласний центр 
соціальних служб 
для сім’ї, дітей та 
молоді 

не менше 80% наявних 
спеціалістів 

2)  Провести навчання для 
окремих груп населен-
ня з метою залучення їх 
до кола наставників 

Почина-
ючи з III 
кварталу 
2018 
року 

Запорізький 
обласний центр 
соціальних служб 
для сімї, дітей та 
молоді, Служба у 
справах дітей 
облдержадміністра-

Проведено щорічне навчання для 
2-х навчальних груп (не менше 40 
осіб) потенційних наставників 
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1 2 3 4 5 6 
 

ції, райдержадмі-
ністрації, 
виконкоми міських 
рад міст обласного 
значення 

3)  Забезпечити проведен-
ня навчання для 
кандидатів в опікуни, 
прийомні батьки, 
батьки-вихователі 
дитячих будинків 
сімейного типу 

Постій-
но 

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

100% кандидатів в опікуни (не 
пов’язані з дитиною родинним 
зв’язком), прийомні батьки, 
батьки-вихователі дитячих 
будинків сімейного типу пройшли 
навчання 

4)  Забезпечити проведен-
ня курсів підвищення 
кваліфікації для 
прийомних батьків та 
батьків-вихователів 
дитячих будинків 
сімейного типу 

Постій-
но 

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

100% (від потреби) прийомних 
батьків, батьків-вихователів 
дитячих будинків сімейного типу 
пройшли курси підвищення 
кваліфікації 

5)  Забезпечити проведен-
ня навчання для 
потенційних усиновлю-
вачів та супровід сімей, 
які усиновили дітей ( за 
їх бажанням) 

Постій-
но 

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

При наданні послуг з усиновлення 
100% кандидатів, які виявили 
бажання, пройшли навчання 

3. 
 

Методичне 
забезпечення 
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1 2 3 4 5 6 
 
1) Розробити документи, 

необхідні для впровад-
ження процедури 
здійснення соціального 
замовлення в Запорізь-
кій області 

IV 
квартал 
2018 
року 

Департамент соці-
ального захисту 
населення облдерж-
адміністрації, Запо-
різький обласний 
центр соціальних 
служб для сім'ї, 
дітей та молоді 

Починаючи з 2019 року, не менше 
10% соціальних  послуг для дітей 
та сімей з дітьми надаються на 
основі соціального замовлення 

2)  Розробити та запрова-
дити процедуру здій-
снення супервізії 
суб’єктів соціальної 
роботи, які надають 
послуги сім’ям з дітьми  

ІV 
квартал 
2018 
року 

Департамент  
соціального захисту 
населення облдерж- 
адміністрації, Запо- 
різький обласний   
центр соціальних  
служб для сім'ї, 
дітей та молоді 

Розроблено та затверджено в 
установленому порядку методич-
ні рекомендації щодо здійснення 
супервізії в організаціях та 
установах, які надають послуги 
дітям та сім’ям з дітьми.  
До кінця 2019 року не менше, ніж 
50% суб’єктів соціальної роботи, 
які надають  соціальні послуги 
дітям та сім’ям з дітьми, 
впроваджують супервізію. 
Рекомендації за результатами 
супервізії беруться до уваги при 
прийнятті рішень щодо 
вдосконалення роботи 

3)  Розробити інструменти 
для запровадження 
механізму оцінки якості 
надання соціальних 

І квартал  
2019 
року 

Департамент соці- 
ального захисту  
населення облдер-
жадміністрації,  

Розроблено та прийнято в 
установленому порядку методич-
ні рекомендації щодо моніторингу 
та оцінки якості соціальних 
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Продовження додатка 

1 2 3 4 5 6 
 

послуг із залученням до 
їх розробки 
громадських 
організацій 

Запорізький облас- 
ний  центр соціаль- 
них служб для сім'ї,  
дітей та молоді 

послуг. Щороку здійснюється 
моніторинг якості надання 
соціальних послуг не менше як в 
50% державних суб’єктів надання 
соціальних послуг. Щороку на 01 
липня  та 01 січня підготовлено 
інформаційно-аналітичну довідку 
про стан забезпечення якості 
соціальних послуг для дітей та 
сімей з дітьми, які перебувають у 
складних життєвих обставинах, з 
пропозиціями щодо вдоскона-
лення системи для розгляду на  
засіданні обласної координаційної 
ради з питань соціального захисту 
неповнолітніх при голові 
облдержадміністрації 

4)  Розробка та затверд-
ження програм  (курсів) 
для навчання та 
підвищення кваліфі-
кації спеціалістів і 
фахівців, які задіяні у 
системі інклюзивного 
навчання, спеціальної 
освіти, послуг раннього 
втручання 

ІV 
квартал 
2018 
року 

Департамент освіти  
і науки облдержад- 
міністрації 

Розроблено програми 
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1 2 3 4 5 6 
 
5)  Підготовка тренінгових 

матеріалів і забезпечен-
ня проведення тренінгів 
для навчання та 
підвищення кваліфіка-
ції спеціалістів і 
фахівців, які задіяні у 
системі надання корек-
ційних послуг, інклю-
зивної освіти, послуг 
раннього втручання 

ІV 
квартал 
2018 
року 

Департамент освіти  
і науки облдержад-
міністрації 

Підлготовлено матеріали для 
тренінгів 

 II. Розвиток соціальних, освітніх, медичних, реабілітаційних послуг для дітей і сімей з дітьми 
1. 
 
 
1) 

Моніторинг пот-
реб у наданні  со-
ціальних послуг 
 
 
 

 
 
 
Проаналізувати основні 
соціально-демографічні 
показники щодо стано-
вища дітей та сімей в 
адміністративно-тери-
торіальних одиницях 
для розробки місцевих 
планів  

 
 
 
Щороку, 
І 
квартал 

 
 
 
Служба у справах 
дітей, Департамент 
соціального захис-
ту населення обл-
держадміністра- 
ції, райдержадмі-
ністрації,  
виконкоми міських 
рад міст обласного 
значення, 
виконкоми 
сільських, 

    
 
 
Пріоритети розвитку соціальних 
послуг (за результатами аналізу) 
визначено в місцевих планах 
кожної  адміністративно-терито-
ріальної одиниці. 
Місцеві плани коригуються за 
результатами щорічного аналізу 
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Продовження додатка 

1 2 3 4 5 6 
 

селищних, міських 
рад об’єднаних 
територіальних 
громад 

2)  Визначити потреби 
адміністративно-тери-
торіальних одиниць у 
додаткових соціальних, 
освітніх, медичних і 
реабілітаційних послу-
гах для дітей та сімей з 
дітьми, в ресурсах, у 
тому числі професійних 
кадрах, необхідних для 
забезпечення надання 
таких послуг 

Щороку, 
І 
квартал  

Департаменти 
облдержадміністра-
ції: освіти і науки, 
охорони здоров’я, 
соціального захис-
ту населення, 
Служба у справах 
дітей облдержадмі-
ністрації, райдер-
жадміністрації,  
виконкоми міських 
рад міст обласного 
значення, виконко-
ми сільських, 
селищних, міських 
рад об’єднаних 
територіальних 
громад 

Подано пропозиції щодо 
фінансування необхідних соціаль-
них послуг для включення до 
бюджетних запитів на наступний 
фінансовий рік 

3)  Провести інвентариза-
цію соціальних, освіт-
ніх, медичних і реабі-
літаційних послуг, що 
фактично надаються 

Щороку 
І 
квартал  

Служба у справах 
дітей облдержадмі-
ністрації, департа-
менти облдержад-
міністрації: освіти і 

Результати інвентаризації врахо-
вано для підготовки бюджетних 
запитів зведених місцевих бюдже-
тів для забезпечення надання 
послуг догляду за дітьми  
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Продовження додатка 

1 2 3 4 5 6 
 

дітям та сім’ям з дітьми 
різних категорій 
 

науки, соціального 
захисту населення, 
райдержадміністра-
ції, виконкоми 
міських рад міст 
обласного значен-
ня, виконкоми 
сільських, селищ-
них, міських рад  
об’єднаних терито-
ріальних громад  

4)  Створити реєстр нада-
вачів соціальних послуг 
дітям та сім’ям з 
дітьми, які перебувають 
в складних життєвих 
обставинах, у тому чис-
лі дітям з інвалідністю 
 
 
 
 

І 
квартал  
2019 
року 

Департамент 
соціального 
захисту населення 
облдержадміністра-
ції,  Запорізький 
обласний центр 
соціальних служб 
для сім’ї, дітей та 
молоді 
 

Затверджено відповідними розпо-
рядчими документами Порядок 
ведення відкритого реєстру 
надавачів соціальних послуг.  
2018 – реєстр запроваджено у 10 
адміністративно-територіальних 
одиницях. 
2019 – у 15 адміністративно-
територіальних одиницях. 
2020 – в усіх адміністративно-
територіальних одиницях 

5)  Забезпечити  проведен-
ня моніторингу рівня 
впровадження послуги 
раннього втручання для 
забезпечення розвитку 

Щороку Департаменти 
облдержадміністра-
ції: охорони 
здоров’я, освіти і 
науки 

Забезпечено проведення моніто-
рингу відповідно до стандартів 
послуги раннього втручання 
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Продовження додатка 

1 2 3 4 5 6 
 

дитини, збереження її 
здоров’я та життя 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) 
 
 
 
 

Попередження 
влаштування 
дітей в заклади 
інституційного 
догляду та пос-
луги для сімей з 
дітьми, які пере-
бувають в склад-
них життєвих 
обставинах 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ввести посади фахівців 
із соціальної роботи за 
результатами оцінки 
потреб адміністра-
тивно-територіальних 
одиниць області та 
забезпечити їх технічне 
оснащення 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2018 - 
2020 
роки 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Райдержадміністра-
ції, виконкоми 
міських рад міст 
обласного 
значення, 
виконкоми 
сільських, 
селищних, міських 
рад об’єднаних 
територіальних 
громад, 
Департамент 
соціального 
захисту населення 
облдержадміністра-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Забезпечити кількість фахівців з 
соціальної роботи в адміністра-
тивно-територіальних одиницях 
області у розрахунку не менше 
ніж: 
1 посада фахівця з соціальної 
роботи на 2 тисячі населення в 
сільській місцевості;  
1 посада фахівця з соціальної 
роботи на 6 тисяч міського 
населення; 1 посада фахівця з 
соціальної роботи на 8,5 тисяч 
населення в містах обласного 
значення 
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Продовження додатка 

1 2 3 4 5 6 
 

ції, Запорізький 
обласний центр 
соціальних служб 
для сім'ї, дітей та 
молоді 

2)  Забезпечити надання в 
громадах послуг для 
дітей і сімей, які 
опинилися у складних 
життєвих обставинах. 
Розробити та 
затвердити на кожній 
території програми 
адресної підтримки 
сімей  з дітьми, які 
опинилися  у складних 
життєвих обставинах  
(надання одноразової 
натуральної та 
матеріальної допомоги) 

2019-
2026 
роки 

Райдержадміністра-
ції, виконкоми 
міських рад міст 
обласного 
значення, 
виконкоми 
сільських, 
селищних, міських 
об’єднаних 
територіальних 
громад 
 

Діти і сім’ї в складних життєвих 
обставинах знаходяться під 
соціальним супроводом, отри-
мують допомогу відповідно до 
потреб.  
У 100% адміністративно-
територіальних одиниць зат-
верджені програми адресної 
підтримки сімей у складних 
життєвих обставинах 
  

3)  Забезпечити функціо-
нування послуги 
сімейного патронату в  
адміністративно-тери-
торіальних одиницях 
області з метою 
попередження влашту-

Почина
ючи з ІII 
кварталу 
2018 
року 

Райдержадміністра-
ції, виконкоми 
міських рад міст 
обласного 
значення, 
виконкоми 
сільських, 

Запроваджено послугу патронату 
над дитиною в адміністративно-
територіальних одиницях  області   
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Продовження додатка 

1 2 3 4 5 6 
 

вання до закладів 
інституційного догляду 
дітей, особливо 
раннього віку 

селищних, міських 
рад об’єднаних 
територіальних 
громад,  Служба у 
справах дітей 
облдержадміністра-
ції,  Запорізький 
обласний центр 
соціальних служб 
для сім'ї, дітей та 
молоді 

4)  Створити мережу 
центрів соціальної 
підтримки сімей та 
дітей на базі 
реформованих закладів 
інституційного догляду 

Почина
ючи з IV 
кварталу 
2018 
року 

Райдержадміністра-
ції, виконкоми 
міських рад міст 
обласного 
значення, 
виконкоми  
сільських, 
селищних, міських 
рад об’єднаних  
територіальних 
громад 

Функціонує мережа центрів 
соціальної підтримки сімей та 
дітей не менше, як: 
 у 2018 р. – 1,  
 у 2019 р. – 2 , 
 у 2020 р. – 5  
адміністративно-територіальних 
одиницях області 

5)  Створити мережу 
соціальних квартир для 
осіб та сімей у 
складних життєвих 
обставинах 

Почина
ючи з I 
кварталу 
2018 
року 

Райдержадміністра-
ції, виконкоми  
міських рад міст 
обласного 
значення, 

Функціонує мережа соціальних 
квартир не менше, як: 
 у 2018 р. – 1,  
 у 2019 р. – 2 , 
 у 2020 р. – 5  



 15 
Продовження додатка 

1 2 3 4 5 6 
 

виконкоми 
сільських, 
селищних, міських 
рад об’єднаних 
територіальних 
громад, 
Запорізький 
обласний центр 
соціальних служб 
для сім'ї, дітей та 
молоді 

адміністративно-територіальних 
одиницях області 

3. 
 
 
 
1) 

Забезпечення 
рівних 
можливостей для 
всіх дітей 

 
 
 
 
Забезпечити розши-
рення мережі навчаль-
них закладів з 
інклюзивною формою 
навчання відповідно до 
потреби 

 
 
 
 

До 2020 
року 

 
 
 
 
Департамент освіти 
і науки 
облдержадміністра- 
ції 

 
 
 
 
100% дітей з особливими 
освітніми потребами із сільської 
місцевості у малих групах при 
ЗНЗ задоволено в інклюзивній 
освіті 
 

2)  Забезпечити підвезення 
дітей до навчальних 
закладів, закладів 
соціального захисту -  з 
метою створення 
необхідних умов для їх 

Постій-
но, почи-
наючи з 
вересня 
2018 
року 

Департаменти 
облдержадміністра- 
ції: освіти і науки, 
соціального 
захисту населення  

Забезпечено 100% від потреби    
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Продовження додатка 

1 2 3 4 5 6 
 

навчання, реабілітації 
безпосередньо за 
місцем проживання, у 
тому числі шкільними 
автобусами, пристосо-
ваними для перевезення 
дітей, які пересу-
ваються на візках 

3)  Забезпечити безпереш-
кодний доступ до 
приміщень загально-
освітніх навчальних 
закладів осіб з 
інвалідністю на рівні з 
іншими особами, 
облаштування таких 
закладів за принципом 
універсального дизайну 

Постій-
но, 
почина-
ючи з III 
кварталу 
2018 
року 

Управління 
містобудування та 
архітектури 
облдержадміністра-
ції, департаменти  
облдержадміністра-
ції:  освіти і науки, 
соціального 
захисту населення, 
райдержадміністра-
ції, виконкоми  
міських рад міст 
обласного зна-
чення, виконкоми 
сільських, 
селищних, міських 
рад об’єднаних 
територіальних 
громад 

Забезпечено 100% від потреби  
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Продовження додатка 

1 2 3 4 5 6 
 
4)  Забезпечити формуван-

ня мобільних команд, 
які забезпечуватимуть 
регулярний супровід 
сімей з дітьми, які 
мають особливі 
потреби, в домашніх 
умовах 

Почина-
ючи  
з 2019 
року 

Департамент 
соціального 
захисту населення 
облдержадміністра-
ції, Запорізький  
обласний центр 
соціальних служб 
для сім'ї, дітей та 
молоді, райдержад-
міністрації, 
виконкоми міських 
рад міст обласного 
значення, 
виконкоми 
сільських, 
селищних, міських 
рад об’єднаних 
територіальних 
громад 

Мобільні команди сформовано і 
надають послуги у 40% 
територіальних громад області  

5)  Вивчити питання ство-
рення у територіальних 
громадах, де не 
функціонують реабілі-
таційні установи, 
підрозділів, які забез-
печуватимуть виконан-
ня індивідуальних 

Почина
ючи  
з ІV 
кварталу 
2018 
року 

Департаменти 
облдержадміністра-
ції: соціального 
захисту населення, 
охорони здоров’я,  
виконкоми 
сільських, 
селищних, міських 

Визначено заклади або структурні 
підрозділи, що будуть забез-
печувати виконання індивіду-
альних програм реабілітації для 
дітей з інвалідністю відповідно до 
потреби 
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Продовження додатка 

1 2 3 4 5 6 
 

програм реабілітації 
для дітей з інвалідністю 

рад об’єднаних 
територіальних 
громад  

6)  Забезпечити  надання 
соціальних послуг 
«денний догляд» та 
«догляд вдома» на рівні 
територіальних громад 
області  для дітей з 
інвалідністю підгрупи 
«А» 

2019-
2022 
роки 

Департамент 
соціального 
захисту населення  
облдержадміністра-
ції, виконкоми 
сільських, 
селищних, міських 
рад об’єднаних 
територіальних 
громад  

Соціальна послуга «денний 
догляд» або «догляд вдома» 
доступна для  дітей з інвалідністю 
підгрупи «А»  відповідно до 
потреб 

4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) 

Послуги для 
дітей-сиріт, 
дітей, позбавле-
них батьківсько-
го піклування 
(насамперед тих, 
які виходять із 
закладів інститу-
ційного догляду)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Запровадити інститут 
наставництва для 
роботи з дітьми, які 
виховуються в закладах 
інституційного догляду, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Почина-
ючи з ІІІ 
кварталу 
2018 
року 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Департаменти 
облдержадміністра-
ції:  соціального 
захисту населення , 
освіти і науки, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
До 50% вихованців закладів 
інституційного догляду мають 
наставників до 2020 року 
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Продовження додатка 

1 2 3 4 5 6 
 

з метою їх підтримки та 
підготовки до самостій-
ного життя 

Служба у справах 
дітей облдержадмі-
ністрації, райдерж-
адміністрації, 
виконкоми міських 
рад міст обласного 
значення, викон-
коми сільських, 
селищних, міських 
рад об’єднаних 
територіальних 
громад, Запорізький 
обласний центр 
соціальних служб 
для сім'ї, дітей та 
молоді 

2)  Забезпечити надання 
послуг з соціальної 
інтеграції випускникам 
закладів інституційного 
догляду області 
протягом року  

Постій-
но, 
почина-
ючи  
з 2018 
року 

Запорізький 
обласний центр 
соціальних служб 
для сім'ї, дітей та 
молоді, райдержад-
міністрації, 
виконкоми міських 
рад міст обласного 
значення, викон-
коми сільських, 
селищних, міських 

100% випускників охоплено 
послугою соціальної інтеграції до 
місцевих громад 
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Продовження додатка 

1 2 3 4 5 6 
 

рад  об’єднаних 
територіальних 
громад 

3)  Запровадити соціаль-
ний супровід дітей з 
закладів інституційного 
догляду, влаштованих 
до сімейних форм 
виховання  

Постій-
но 

Запорізький 
обласний центр 
соціальних служб 
для сім'ї, дітей та 
молоді, райдержад-
міністрації, 
виконкоми  міських 
рад міст обласного 
значення, 
виконкоми 
сільських, 
селищних, міських 
рад об’єднаних 
територіальних 
громад 

Запроваджено соціальний 
супровід у 100% сімей, у які 
влаштовані діти 

4)  Забезпечити розвиток 
мережі  прийомних 
сімей та дитячих 
будинків сімейного 
типу для влаштування 
дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених бать-
ківського піклування 
пропорційно до кіль-

Постій-
но 

Служба у справах 
дітей облдержадмі-
ністрації, Запорізь-
кий обласний центр 
соціальних служб 
для сім'ї, дітей та 
молоді, 
райдержадміністра-
ції, виконкоми 

Створено дитячі будинки 
сімейного типу, прийомні сім'ї 
для усіх дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклу-
вання, які потребують влашту-
вання протягом року 
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Продовження додатка 

1 2 3 4 5 6 
 

кості дітей, які потре-
бують влаштування 
протягом року, у відпо-
відних адміністратив-
но-територіальних 
одиницях 

міських рад міст 
обласного 
значення, викон-
коми сільських, 
селищних, міських 
рад об’єднаних 
територіальних 
громад 

5)  Створити мережу 
«малих групових бу-
динків» для тривалого 
проживання та догляду 
дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених бать-
ківського піклування 
 

Почина-
ючи  
з  2019 
року 

Райдержадміністра-
ції, виконкоми 
міських рад міст 
обласного 
значення, 
виконкоми 
сільських, 
селищних, міських 
рад  об’єднаних 
територіальних 
громад, Служба у 
справах дітей 
облдержадміністра-
ції, Запорізький 
обласний центр 
соціальних служб 
для сім'ї, дітей та 
молоді 
 

Функціонує мережа «малих 
групових будинків» у  
адміністративно-територіальних 
одиницях області відповідно до 
потреби 
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Продовження додатка 

1 2 3 4 5 6 
 
5. 
 
 
 
1) 
 

Забезпечення 
надання якісних 
реабілітаційних 
послуг 

 
 
 
 
Визначення потреби в 
реабілітаційних 
послугах для дітей з 
обмеженими 
можливостями 

 
 
 
 
I квар-
тал 2019 
року 

 
 
 
 
Департаменти 
облдержадміністра-
ції: соціального 
захисту населення, 
охорони здоров’я, 
Запорізький 
обласний центр 
соціальних служб 
для сім’ї, дітей та 
молоді 

 
 
 
 
Аналіз проведений, потреби 
виявлено 

2)  Створення на базі 
навчально-реабілітацій-
них центрів системи 
раннього виявлення у 
дітей порушення 
розвитку та надання 
корекційних послуг 
раннього втручання 

2018-
2022 
роки 

Департамент освіти  
і науки 
облдержадміністра-
ції 

Створення системи раннього 
виявлення 

3)  Вивчити питання 
створення у терито-
ріальних громадах, де 
не функціонують 
реабілітаційні установи, 

2018-
2026 
роки 

Виконкоми 
сільських, селищ-
них, міських рад 
об’єднаних тери-
торіальних громад 

Створено підрозділи відповідно 
до потреби  
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Продовження додатка 

1 2 3 4 5 6 
 

підрозділів, які забезпе-
чуватимуть виконання 
індивідуальних програм 
реабілітації для дітей з 
інвалідністю 

4)  Проведення роз’ясню-
вальної роботи щодо 
важливості раннього 
виявлення у дітей 
порушень розвитку 
 

2018 – 
2020 
роки 
 
 
 

Департаменти 
облдержадміністра-
ції: освіти і науки, 
охорони здоров’я, 
соціального 
захисту населення  

Створення системи раннього 
виявлення 

6. 
 
 
 
1) 

2.6. Створення та 
функціонування 
інклюзивно-ре-
сурсних центрів 

 
 
 
 
Створення обласного 
ресурсного центру 

 
 
 
 
2018 – 
2019 
роки 

 
 
 
 
Департамент освіти 
і науки облдержад-
міністрації 

 
 
 
 
Створено центр 

2)  Створення 29 інклю-
зивно-ресурсних цент-
рів у районах, містах та 
об’єднаних терито-
ріальних громадах 
області 

2018 рік Департамент освіти 
і науки облдержад-
міністрації 
 

Створено 29 інклюзивно-
ресурсних центрів 

3)  Створення матеріально-
технічних умов, необ-
хідних для функціону-

2018 – 
2019 
роки 

Департамент освіти 
і науки облдержад-
міністрації 

Забезпечено необхідні умови для 
діяльності  ІРЦ 
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Продовження додатка 

1 2 3 4 5 6 
 

вання центрів та 
організації інклюзив-
ного навчання 

7. 
 
 
 
 
 
 
 
1) 

Створення ефек-
тивної системи 
надання первин-
ної та вторинної 
медичної допо-
моги відповідно 
до встановлених 
нормативів 

 
 
 
 
 
 
 
 
Забезпечення патро-
нажного сестринського 
спостереження за ново-
народженими дітьми і 
дітьми раннього віку із 
сімей зі складними 
життєвими обставина-
ми спільно з соціаль-
ними працівниками 

 
 
 
 
 
 
 
 
2018-
2026 
роки 

 
 
 
 
 
 
 
 
Департамент 
охорони здоров’я 
облдержадміністра-
ції, райдержадмі-
ністрації, виконко-
ми міських рад міст 
обласного значен-
ня, виконкоми 
сільських, селищ-
них, міських рад 
об’єднаних терито-
ріальних громад 

 
 
 
 
 
 
 
 
100% новонароджених і дітей 
раннього віку охоплені 
патронажним наглядом 

2)  Розробка і впроваджен-
ня механізму взаємодії: 
пологовий будинок  
(пологове відділення) –

2018-
2019 
роки 

Департаменти 
облдержадміністра-
ції: охорони 
здоровя, соціаль-

Механізм розроблений та 
запроваджений.  
Видано розпорядження голови 
обласної державної адміністрації 
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Продовження додатка 

1 2 3 4 5 6 
 

первинна медична лан-
ка-відділення (кабінет) 
канамнестичного спос-
тереження – служба 
раннього втручання-
центри реабілітації – 
сім’я 

ного захисту 
населення, Служба 
у справах дітей 
облдержадміністра-
ції, райдержадмі-
ністрації, 
виконкоми міських 
рад міст обласного 
значення, 
виконкоми 
сільських, 
селищних, міських 
рад  об’єднаних 
територіальних 
громад 

3)  Вирішення питання 
щодо створення від-
ділень (кабінетів) 
канамнестичного спос-
тереження у госпі-
тальних округах 

2018-
2019 
роки 

Департамент 
охорони здоров’я 
облдержадміністра-
ції, райдержадмі-
ністрації, 
виконкоми міських 
рад міст обласного 
значення 

Створені і функціонують 5 
відділень (кабінетів) канам-
нестичного спостереження. 
Розроблено і затверджено 
Положення 

4)  Створення і розвиток 
мережі центрів (кабі-
нетів) планування сім’ї 
зі школами відпо-

2018-
2026 
роки 

Департаменти 
облдержадміністра-
ції: охорони здо-
ров’я , соціального 

Розроблена та проваджується 
програма навчання молодих 
батьків по догляду і вихованню 
новонародженої дитини 
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Продовження додатка 

1 2 3 4 5 6 
 

відального батьківства 
у співпраці з 
громадськими 
організаціями 

захисту населення  

5)  Створення і розвиток 
послуг (центри, від-
ділення) ранннього 
втручання відповідно 
до розробленого Поло-
ження в закладах 
охорони здоров’я  

2019-
2021 
роки 

Департамент 
охорони здоров’я 
облдержадміністра-
ції 

Створені та функціонують 2 
центри або відділення раннього 
втручання  

6)  Забезпечення медичної 
реабілітації та паліа-
тивної допомоги дітям, 
з урахуванням терито-
ріальної доступності, 
відповідно до розроб-
леного і затвердженого 
Положення 

2019-
2026 
роки 

Департаменти 
облдержадміністра-
ції: охорони 
здоров’я , соціаль-
ного захисту 
населення 

Потреби визначені. Розроблено і 
затверджено Положення. Послуги 
надані в середньому 100 дітям в 
рік 

 III. Реформування, перепрофілювання або трансформація закладів інституційного догляду 
1. 
 
 
 
 
 
 

Організаційне 
забезпечення 
комплексного 
підходу до 
розробки планів 
реформування 
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Продовження додатка 

1 2 3 4 5 6 
 
1) Провести робочі наради 

з адміністрацією 
кожного закладу 
інституційного догляду 
за участю інших  
зацікавлених сторін 

Поетап-
но, 
почина-
ючи з III 
кварталу 
2018 

Департаменти 
облдержадміністра-
ції: освіти і науки, 
соціального 
захисту населення, 
охорони здоров’я, 
Служба у справах 
дітей облдержад-
міністрації 
 

Проведено робочі наради 

2)  Забезпечити підготовку 
відповідних проектів 
рішень обласної ради 
для забезпечення   
процесу реформування 
 

Поетап-
но, почи-
наючи  
з III  
кварталу 
2018 
року до 
2020 
року 
 

Департаменти 
облдержадміністра-
ції: освіти і науки, 
охорони здоров’я, 
соціального 
захисту населення   

Розроблено розпорядчі документи 
органів виконавчої влади 
(місцевого самоврядування) 
необхідні для забезпечення  
процесів реформування 
 

2. 
 
 
 
 
 
 

Проведення ком-
плексної оцінки 
контингенту  та 
потреб вихован-
ців закладів 
інституційного 
догляду 
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Продовження додатка 

1 2 3 4 5 6 
 
1)  Провести аналіз кон-

тингенту вихованців 
закладів інституційного 
догляду 

Поетап-
но, почи-
наючи з  
III 
кварталу 
2018 
року до 
2020 
року 

Департаменти 
облдержадміністра- 
ції: освіти і науки, 
соціального 
захисту населення, 
охорони здоров’я , 
Служба у справах 
дітей облдержадмі-
ністрації, 
райдержадміністра-
ції, виконкоми 
міських рад міст 
обласного  
значення 

Проведено аналіз контингенту 
вихованців у всіх закладах 
інституційного догляду 

2)  Здійснити оцінку пот-
реб кожного вихованця, 
вивчити можливості 
виховання у сім’ї та 
розробити індивідуаль-
ні плани роботи з ними 

Поетап-
но, 
почина-
ючи з 
III 
кварталу 
2018 
року до 
2020 
року 

Департаменти 
облдержадміністра-
ції: соціального 
захисту населення, 
охорони здоров’я, 
освіти і науки, 
Служба у справах 
дітей облдержадмі-
ністрації,Запорізь-
кий обласний центр 
соціальних служб 
для сім'ї, дітей та 
молоді, райдержад-

Здійснено оцінку потреб 100% 
вихованців, які перебувають у 
визначених закладах інститу-
ційного догляду. 
Розроблено індивідуальні плани 
роботи з 100% вихованців  
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1 2 3 4 5 6 
 

міністрації, 
виконкоми міських 
рад міст обласного 
значення, 
виконкоми 
сільських, 
селищних, міських 
рад об’єднаних 
територіальних 
громад 

3)  Розробити пропозиції 
щодо можливих місць 
влаштування дітей-
сиріт, дітей, позбавле-
них батьківського 
піклування, які на 
сьогодні  перебувають у 
закладах інституцій-
ного догляду 
 

Поетап-
но, 
почина-
ючи  
з III 
кварталу 
2018 
року  
до 2020 
року 

Служба у справах 
дітей облдержадмі-
ністрації, 
департаменти 
облдержадміністра-
ції: соціального 
захисту населення, 
охорони здоров’я, 
освіти і науки, 
Запорізький облас-
ний центр соціаль-
них служб для сім'ї, 
дітей та молоді, 
райдержадміністра-
ції, виконкоми 
міських рад міст 
обласного 

Розроблено пропозиції щодо 
можливих місць влаштування 
100% дітей-сиріт, дітей, позбав-
лених батьківського піклування, 
які на даний час перебувають у 
відповідних закладах інститу-
ційного догляду 
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Продовження додатка 

1 2 3 4 5 6 
 

значення, 
виконкоми 
сільських, 
селищних, міських 
рад об’єднаних 
територіальних 
громад 

4)  Розробити плани 
заходів реінтеграції 
дітей в біологічні сім’ї, 
інші сімейні форми 
догляду і виховання, 
реабілітації  
 

Поетап-
но, 
почина-
ючи з I 
кварталу 
2019 
року  
до 2021 
року 

Департаменти 
облдержадміністра-
ції: освіти і науки, 
соціального 
захисту населення, 
охорони здоров’я, 
Служба у справах 
дітей облдержадмі-
ністрації, Запорізь-
кий обласний центр 
соціальних служб 
для сім'ї, дітей та 
молоді, райдержад-
міністрації, 
виконкоми міських 
рад міст обласного 
значення, 
виконкоми 
сільських, 
селищних, міських 

Розроблено плани заходів для 
дітей, які перебувають у 
відповідних закладах інститу-
ційного догляду, відповідно до 
результатів оцінки потреб дитини 
та індивідуального плану роботи  
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1 2 3 4 5 6 
 

рад об’єднаних 
територіальних 
громад 

5)  Здійснити супровід 
безпечної реінтеграції 
дітей в біологічні 
родини, супровід  влаш-
тування дітей-сиріт, 
дітей, позбавлених 
батьківського піклу-
вання в сімейні форми 
виховання та альтер-
нативні форми догляду, 
шляхом проведення 
індивідуальної роботи з 
дитиною та сім’єю  

Поетап-
но, 
почина-
ючи  
з I 
кварталу 
2019 
року до 
2021 
року 

Запорізький 
обласний центр 
соціальних служб 
для сім'ї, дітей та 
молоді, Служба у 
справах дітей 
облдержадміністра-
ції, райдержадмі-
ністрації, 
виконкоми міських 
рад міст обласного 
значення, 
виконкоми 
сільських, 
селищних, міських 
рад  об’єднаних 
територіальних 
громад 

Здійснено супровід 100% дітей, 
які перебувають у відповідних 
закладах інституційного догляду 

6)   Проводити спільно із 
громадськими організа-
ціями, благодійними 
фондами просвітницьку 
роботу для формування 
у вихованців закладів 

Почина
ючи з III 
кварталу 
2018 
року 

Департамент освіти 
і науки облдержад-
міністрації, 
Запорізький 
обласний центр 
соціальних служб 

Розроблено та затверджено в 
установленому порядку програму 
просвітницької  роботи серед 
вихованців закладів інститу-
ційного догляду. 
В усіх закладах інституційного 
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1 2 3 4 5 6 
 

інституційного догляду, 
у тому числі дітей з 
інвалідністю, життєвих 
навичок, спрямованих 
на адаптацію їх до 
самостійного життя,  
підготовку до сімей-
ного життя, формуван-
ня навичок відповідаль-
ного батьківства, жит-
тєвих навичок безпеч-
ної поведінки щодо 
профілактики соціально 
небезпечних хвороб та 
формування здорового 
способу життя 

для сім'ї, дітей та 
молоді, 
райдержадміністра-
ції, виконкоми 
міських рад міст 
обласного 
значення, 
виконкоми 
сільських, 
селищних, міських 
рад об’єднаних 
територіальних 
громад 
 

догляду розроблено плани 
просвітницьких  заходів на 
семестр. 
100% випускників закладів 
інституційного догляду охоплено 
індивідуальною та груповою 
роботою 

3. 
 
 
 
 
 
1) 

Проведення 
комплексної 
оцінки персо-
налу та матері-
ально-технічної 
бази закладів  
 

 
 
 
 
 
 
Провести комплексну 
оцінки персоналу 
закладів інституційного 
догляду, що 
реформуються  

 
 
 
 
 
 
III –IV 
квартал  
2018 
року 

 
 
 
 
 
 
Департаменти 
облдержадміністра-
ції: освіти і науки, 
соціального 
захисту населення, 

 
 
 
 
 
 
Розроблено методологію 
проведення комплексної оцінки 
персоналу закладів, що 
реформуються 
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1 2 3 4 5 6 
 

охорони здоров’я, 
Cлужба у справах 
дітей облдержадмі-
ністрації 

2)  Забезпечити проведен-
ня інвентаризації майна 
закладів інституційного 
догляду, що реформу-
ються, стану примі-
щень, обладнання, 
автотранспорту тощо 

Поетап-
но, 
почина-
ючи  
з  III 
кварталу 
2018 
року до 
2021 
року 

Департаменти 
облдержадміністра- 
ції: освіти і науки, 
соціального 
захисту населення, 
охорони здоров’я, 
Служба у справах 
дітей облдержадмі-
ністрації 

Проведено інвентаризацію усіх 
закладів інституційного догляду, 
що реформуються; підготовлено 
пропозиції щодо подальшого 
використання майна 

3)  Підготувати пропозиції 
щодо подальшого вико-
ристання матеріально-
технічної бази закладів 
інституційного догляду 
з метою розширення 
сфери послуг для родин 
з дітьми (зокрема, 
організації на їх базі 
навчально-реабілітацій-
них центрів, житла для 
підтриманого прожи-
вання, соціальних 

Поетап-
но, 
почина-
ючи  
з  I 
кварталу 
2019 
року  
до 2021 
року 

Департаменти 
облдержадміністра-
ції: освіти і науки, 
соціального 
захисту населення, 
охорони здоров’я, 
Служба у справах 
дітей облдержадмі-
ністрації, 
райдержадміністра-
ції, виконкоми 
міських рад міст 
обласного 

Розроблено та узгоджено з  
обласною радою план вико-
ристання приміщень закладів, що 
будуть реформовані 
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гуртожитків для осіб з 
числа дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених 
батьківського 
піклування, надання 
послуг на основі 
соціального замовлен-
ня, послуг із профі-
лактики потрапляння 
дітей до закладів 
інституційного догляду 
тощо)  

значення, 
виконкоми 
сільських, 
селищних, міських 
рад об’єднаних 
територіальних 
громад 

4. 
 
 
 
 
 
1) 

Реформування 
системи надання 
освітніх послуг 
дітям з особли-
вими освітніми 
потребам 

 
 
 
 
 
 
Створення на базі 
комунального закладу 
«Новомиколаївська 
спеціальна загально-
освітня школа-
інтергнат «Паросток» 
Запорізької обласної 
ради комунального 
закладу «Новомико-

 
 
 
 
 
 
2018-
2020 
роки 

 
 
 
 
 
 
Департамент освіти 
і науки 
облдержадміністра-
ції 

 
 
 
 
 
 
Заклад реформовано. Розширено 
перелік корекційних послуг, 
зменшено кількість дітей з 
цілодобовим перебуванням 
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лаївський навчально-
реабілітаційний центр 
«Паросток» імені В.А. 
Польського» 
Запорізької обласної 
ради із поступовим 
зменшенням кількості 
дітей з цілодобовим 
перебуванням та 
розширенням переліку 
корекційних послуг для 
дітей та кон-
сультаційних послуг 

2)  Створення на базі 
комунального закладу 
«Запорізька спеціальна 
загальноосвітня школа-
інтернат «Джерело» 
Запорізької обласної 
ради комунального 
закладу «Запорізький  
навчально-реабіліта-
ційний центр 
«Джерело» Запорізької 
обласної ради із 
поступовим зменшен-
ням кількості дітей з 

2018-
2020 
роки 

Департамент освіти 
і науки 
облдержадміністра-
ції 

Заклад реформовано. Розширено 
перелік корекційних послуг, 
зменшено кількість дітей з 
цілодобовим перебуванням 
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цілодобовим перебу-
ванням та розширенням 
переліку корекційних 
послуг для дітей і 
консультаційних послуг 
для батьків    
 

3)  Створення на базі 
комунального закладу 
«Василівська спеці-
альна загальноосвітня 
школа-інтернат» Запо-
різької обласної ради 
комунального закладу 
«Василівський нав-
чально-реабілітаційний 
центр» Запорізької 
обласної ради із 
поступовим зменшен-
ням кількості дітей з 
цілодобовим перебу-
ванням та розширенням 
переліку корекційних 
послуг для дітей і 
консультаційних послуг 
для батьків 
 

2018-
2020 
роки 

Департамент освіти 
і науки 
облдержадміністра-
ції 

Заклад реформовано. Розширено 
перелік корекційних послуг, 
зменшено кількість дітей з 
цілодобовим перебуванням 
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5. 
 
 
 
 
 
 
1) 

Розробка, зат-
вердження та 
забезпечення 
реалізації планів 
реформування 
закладів інститу-
ційного догляду 

 
 
 
 
 
 
 
Розробити плани 
реформування закладів 
інституційного догляду 
на основі оцінки складу 
та потреб вихованців, 
персоналу, 
матеріально-технічної 
бази 
 

 
 
 
 
 
 
 
Поетап-
но, почи-
наючи  
з III 
кварталу 
2018 
року  
до 2020 
року   

 
 
 
 
 
 
 
Департаменти 
облдержадміністра- 
ції: освіти і науки, 
соціального захис-
ту населення, 
охорони здоров’я 

 
 
 
 
 
 
 
Розроблені плани реформування  
усіх закладів інституційного 
догляду, що реформуються 
 

2)  Опрацювати питання 
щодо реформування, 
перепрофілювання або 
трансформації 5 
обласних центрів 
соціально-психологіч-
ної реабілітації дітей  

До 2026 
року 
 
 
 

Служба у справах 
дітей 
облдержадміністра-
ції 
 

За результатами оцінки потреб 
заклади реорганізовано, перепро-
фільовано або трансформовано  
  

3)  Забезпечити реалізацію 
плану реформування 
КУ «Запорізький 
обласний спеціалізо-

2018-
2020 
роки 

Департамент 
охорони здоров’я 
облдержадміністра-
ції 

Заклад реформовано  (трансфор-
мовано). 
Створено паліативне відділення, 
виїзна паліативна служба з 
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ваний будинок дитини 
«Сонечко» Запорізької 
обласної ради 

конкультативною бригадою 
паліативної допомоги, відділення  
«матері і дитини» для перебу-
вання дітей разом з одним з 
батьків або особою, що їх 
замінює, амбулаторно-консуль-
тативний відділ, відділення 
денного перебування і ранньої 
медико-соціальної реабілітації 
дітей, відділення соціального 
перепочинку для дітей, які 
потребують паліативної допомоги 

4)  Забезпечити реалізацію 
плану реформування 
комунального закладу 
«Мелітопольська за-
гальноосвітня санатор-
на школа-інтернат I –III 
ступенів» Запорізької 
обласної ради та 
створення на його базі 
комунального закладу 
«Мелітопольський 
ліцей-інтернат II- III 
ступенів» Запорізьколї 
обласної ради 
 

2018-
2019  
роки 

Департамент освіти 
і науки  
облдержадміністра-
ції 

 Заклад  реформовано. 
Створено ліцей-інтернат з 
поступовим обмеженням 
влаштування дітей для 
цілодобового і довготривалого 
перебування 
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5)  Забезпечити реалізацію 

плану реформування 
щодо створення на базі 
комунального закладу 
«Кам’янсько-Дніп-
ровська загальноосвітня 
санаторна школа-
інтернат» Запорізької 
обласної ради кому-
нального закладу 
«Кам’янсько-Дніпров-
ський спеціалізований 
ліцей-інтернат II-III 
ступенів» Запорізької 
обласної ради 
 

2018-
2019 
роки 

Департамент освіти 
і науки 
облдержадміністра-
ції 
 

Заклад реформовано. 
Створено ліцей-інтернат з 
поступовим обмеженням 
влаштування дітей для 
цілодобового і довготривалого 
перебування 

6)  Забезпечити реалізацію 
плану реформування  
щодо створення на базі 
комунального закладу 
«Запорізька спеціальна 
загальноосвітня школа-
інтернат «Світанок» За-
порізької обласної ради 
комунального закладу 
«Запорізький спеціалі-
зований ліцей-інтернат 

2018-
2019 

Департамент освіти 
і науки 
облдержадміністра-
ції 

Заклад реформовано. Створено   
спеціалізований ліцей-інтернат з 
поступовим обмеженням влаш-
тування дітей для цілодобового і 
довготривалого  перебуванням 
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II-III ступенів» Запо-
різької обласної ради 

7)  Забезпечити реалізацію 
плану реформування  
щодо припинення 
комунального закладу 
«Новомиколаївська 
загальноосвітня школа-
інтернат I – II ступенів» 
Запорізької обласної 
ради шляхом приєд-
нання до комунального 
закладу «Терпіннівська 
спеціальна загально-
освітня школа-інтер-
нат» Запорізької 
обласної ради 

2018-
2019 
роки 

Департамент освіти 
і науки облдержад-
міністрації 

Заклад реформовано. Припинено 
комунальний заклад шляхом 
приєднання 

8)  Забезпечити реалізацію 
плану реформування 
щодо створення на базі 
санаторної загальноос-
вітньої школи-інтер-
нату комунального 
вищого навчального 
закладу «Хортицька 
національна навчально-
реабілітаційна акаде-

2018-
2019 
роки 

Департамент освіти 
і науки 
облдержадміністра-
ції 
 

Заклад реформовано. Створено 
ліцей-інтернат з поступовим 
обмеженням влаштування дітей 
для цілодобового і 
довготривалого перебування 
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мія» ліцею-інтернату II-
III ступенів з 
інклюзивними класами  

9)  Забезпечити реалізацію 
плану реформування  
щодо передачі майно-
вого комплексу кому-
нального закладу 
«Чернігівська загально-
освітня школа-інтернат 
I – III ступенів» 
Запорізької обласної 
ради Чернігівській 
об’єднаній 
територіальній громаді  

2018-
2019 
роки 

Департамент освіти 
і науки 
облдержадміністра-
ції 

Заклад реформовано. 
Майновий комплекс передано 
об’єднаній територіальній громаді 
для створення освітнього закладу 
 

10)  Забезпечити реалізацію 
плану реформування  
комунального закладу 
«Запорізька спеціальна 
загальноосвітня школа-
інтернат № Орієнтир» 
Запорізької обласної 
ради  

2018-
2019 
роки 

Департамент освіти 
і науки 
облдержадміністра-
ції 

Заклад реформовано, створено 
освітній заклад 
 

11)  Забезпечити реалізацію 
плану реформування  
щодо передачі 
майнового комплексу 

2018-
2019 
роки 

Департамент освіти 
і науки 
облдержадміністра-
ції 

Заклад реформовано. 
Майновий комплекс передано 
об’єднаній територіальній громаді  
для створення освітнього закладу 
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комунального закладу 
«Матвіївська 
загальноосвітня 
санаторна школа-
інтернат I-III ступенів» 
Запорізької обласної 
ради територіальній 
громаді с. Матвіївка 
Вільнянського району  

 

12)  Забезпечити реалізацію 
плану реформування  
щодо припинення 
комунального закладу 
«Мелітопольська 
спеціалізована школа-
інтернат III ступеню 
«Творчість» Запорізької 
обласної ради шляхом 
приєднання до 
комунального закладу 
«Мелітопольський 
ліцей-інтернат II-III 
ступенів» Запорізької 
обласної ради 

2018-
2019 
роки 

Департамент освіти 
і науки 
облдержадміністра-
ції 

Заклад реформовано. 
Спеціалізовану школу-інтернат 
приєднано до ліцею-інтернату 

13)  Забезпечити реалізацію 
плану реформування 
щодо припинення 

2019-
2020 
роки 

Департамент освіти 
і науки облдержад-
міністрації 

Заклад реформовано. 
Припинено комунальний заклад 
шляхом приєднання 



 43 
Продовження додатка 

1 2 3 4 5 6 
 

комунального закладу 
«Молочанська спеці-
альна загальноосвітня 
школа-інтернат» 
Запорізької обласної 
ради шляхом приєд-
нання до комунального 
закладу «Токмацька 
спеціальна загальноос-
вітня школа-інтернат» 
Запорізької обласної 
ради 

14)  Забезпечити реформу-
вання або 
трансформацію 
комунальної установи 
«Запорізький дитячий-
будинок інтернат» 
Запорізької обласної 
ради 

До 01 
січня  
2019 
року 

Департамент 
соціального 
захисту 
населення 
облдержадміністра-
ції 

Установу реформовано або 
трансформовано. Створено малі 
групи для дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського  
піклування з інвалідністю; 
відділення паліативного догляду; 
майстерні денної зайнятості; 
попроваджено послуги 
підтриманого проживання 

15)  Забезпечити здійснення 
реорганізації дитячого 
відділення комунальної 
установи «Таврійський 
будинок інвалідів» 
Запорізької обласної 

До 01 
січня  
2019 
року 
 

Департамент 
соціального 
захисту 
населення 
облдержадміністра-
ції 

Дитяче відділення припинило 
свою діяльність, вихованців 
влаштовано до комунальної 
установи відповідного профілю 
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ради у психоневро-
логічне відділення 
шляхом переведення 
дітей з інвалідністю до 
комунальної установи 
«Запорізький дитячий 
будинок-інтернат» За-
порізької обласної ради 

  IV. Інформаційна кампанія та комунікація з громадськістю 
1. 
 
 
 
 
 
1) 

Висвітлення та 
розповсюдження 
інформації щодо 
надання соціаль-
них послуг в 
громаді 

 
 
 
 
 
 
Забезпечити проведен-
ня інформаційної 
кампанії щодо розвитку 
системи надання 
соціальних послуг для 
дітей і сімей з дітьми та 
реформування закладів 
інституційного догляду 
дітей у Запорізькій 
області (включаючи 
виготовлення та 
розміщення відео, 

 
 
 
 
 
 
2018-
2026  
роки 

 
 
 
 
 
 
Департаменти 
облдержадміністра-
ції: інформаційної 
діяльності та 
комунікацій з 
громадськістю, 
соціального 
захисту населення, 
освіти і науки, 
райдержадміністра-
ції, виконкоми 
міських рад міст 

 
 
 
 
 
 
Проведено інформаційну 
кампанію 
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аудіо-роликів, зовніш-
ньої реклами, інформа-
ційних брошур, 
буклетів та іншої 
друкованої продукції, 
проведення 
інформаційних заходів) 
 

обласного 
значення, 
виконкоми 
сільських, 
селищних, міських 
рад об’єднаних 
територіальних 
громад, 
Запорізький облас-
ний центр соціаль-
них служб для 
сім’ї, дітей та 
молоді 

2)  Забезпечити регулярне 
висвітлення у регіо-
нальних та місцевих 
засобах масової інфор-
мації реформи системи 
інституційного догляду 
і виховання дітей   

2018-
2026 
роки 

Департаменти 
облдержадміністра- 
ції: інформаційної 
діяльності  та 
комунікацій з 
громадськістю, 
освіти і науки, 
соціального 
захисту населення, 
охорони здоров’я, 
Служба у справах 
дітей облдержадмі-
ністрації, Запорізь-
кий обласний центр 

У регіональних та місцевих ЗМІ 
започатковано тематичні рубрики 
(цикли передач), присвячені 
реформі. 
Не менше 1% від обсягу 
соціальної реклами регіональних 
теле- та радіокомпаній присвя-
чено висвітленню реформування 
системи інституційного догляду 
та виховання дітей 
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соціальних служб 
для сім’ї, дітей та 
молоді  

3)  Інформувати про 
розвиток сімейного 
патронату та 
наставництва  

Почина-
ючи  
з 2019 
року 

Служба у справах 
дітей облдержадмі-
ністрації, Запорізь-
кий обласний центр 
соціальних служб 
для сім'ї, дітей та 
молоді 

Інформаційні матеріали про 
розвиток сімейного патронату та 
наставництва розміщено в 
регіональних засобах масової 
інформації та на  веб-реурсах 
регіону 
 

4)  Здійснювати на 
регулярній основі 
виявлення, опис та 
поширення кращих 
практик розвитку 
соціальних послуг на 
сімейній основі для 
дітей та сімей області, 
які перебувають 
складних життєвих 
обставинах   

Почина
ючи з IІI 
кварталу 
2018 
року  
 

Запорізький 
обласний центр 
соціальних служб 
для сім'ї, дітей та 
молоді, райдержад-
міністрації, 
виконкоми міських 
рад міст обласного 
значення, 
виконкоми 
сільських, 
селищних, міських 
рад об’єднаних 
територіальних 
громад  

Щороку готується та 
поширюється інформаційна 
довідка щодо кращих практик 
надання соціальних послуг на 
сімейній основі для дітей та сімей 
Запорізької області, які 
перебувають у складних життєвих 
обставинах, для розміщення на 
офіційному сайті структурних 
підрозділів облдержадміністрації 
 

5)  Поширити досвід 
діяльності груп 

I 
квартал  

Департамент 
соціального 

Описано кращі українські 
практики, представлено їх під час 
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взаємодопомоги батьків 
дітей з інвалідністю та  
включення дітей з 
інвалідністю до місце-
вих спільнот (підтрима-
не волонтерство, 
інклюзивне дозвілля, 
доступні заклади 
культури і спорту)  

2019 
року 

захисту населення 
облдержадміністра-
ції, Запорізький 
обласний центр 
соціальних служб 
для сім'ї, дітей та 
молоді, райдержад-
міністрації, 
виконкоми міських 
рад міст обласного 
значення, викон-
коми сільських, 
селищних, міських 
рад об’єднаних 
територіальних 
громад 

міжвідомчої робочої наради за 
участі представників грома-
дянського суспільства, розміщено 
на офіційних сайтах структурних 
підрозділів облдержадміністрації 

2. 
 
 
1) 

Інформаційно-
просвітницькі 
заходи 

 
 
 
Проведення інформа-
ційно-просвітницьких 
заходів до Всесвітнього 
дня хоспісної і 
паліативної допомоги 

 
 
 
Щороку, 
другий 
тиждень 
жовтня 

 
 
 
Департамент 
охорони здоров’я 
облдержадміністра-
ції 

 
 
 
Забезпечено щорічне інформу-
вання громадськості про стан 
надання в області хоспісної і 
паліативної допомоги 

2)  Розробка 
інформаційно-
роз’яснювальних 

2018-
2020 
роки 

Служба у справах 
дітей облдержадмі-
ністрації, 

Розроблені матеріали поширю-
ються по всій території області 
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матеріалів: брошури, 
листівки, плакати, 
буклети для різних 
цільових аудиторій 

Запорізький 
обласний центр 
соціальних служб 
для сім'ї, дітей та 
молоді 

3)  Проведення обласних 
заходів з нагоди Дня 
захисту дітей, Дня 
спільних дій в інтересах 
дітей, Дня усиновлення 

2018-
2026 
роки 

Служба у справах 
дітей облдержадмі-
ністрації 

Щороку проводяться культурно-
просвітницькі заходи для дітей 
пільгових категорій з міст та 
районів області, заходи з 
пропагування сімейних форм 
виховання  

 
 
 
Керівник апарату             З. БОЙКО 
 
 
  


