
Черговість трансформації закладів інституційного догляду у Харківській області у розрізі груп 

№ 

групи 

Група інституцій Власна назва інституції Оцінка 

закладу 

Період трансформації 

(короткостроковий, 

середньостроковий, 

довгостроковий) 

Дата складання 

плану 

трансформації (з 

урахуванням 

експертної  

думки) 

І Будинки дитини КЗОЗ «Харківський обласний 

спеціалізований будинок дитини № 1» 

65 І  

короткостроковий 

(2018-2020)- 

І квартал 2019 

року- 

КЗОЗ «Обласний будинок дитини № 2» 57 І  

короткостроковий 

(2018-2020)- 

ІV квартал 2019 

року- 

КЗОЗ «Обласний будинок дитини № 3» 59 І  

короткостроковий 

(2018-2020)- 

ІV квартал 2019 

року 

КЗОЗ «Обласний спеціалізований будинок 

дитини «Зелений Гай» 

56 І  

короткостроковий 

(2018-2020)- 

ІV квартал 2019 

року 

ІІ Загальноосвітні школи-

інтернати; санаторні 

школи-інтернати; 

навчально-виховні 

комплекси, у складі 

якого є загальноосвітня 

школа-інтернат або 

санаторна школа-

інтернат 

КЗ «Кочетоцька загальноосвітня санаторна 

школа-інтернат І–ІІІ ступенів» Харківської 

обласної ради 

53 ІІ середньостроковий 

(2021-2022) 

2021 

КЗ «Харківська загальноосвітня санаторна 

школа-інтернат I–III ступенів № 9» 

Харківської обласної ради 

59 ІІ середньостроковий 

(2021-2022) 

2021 

КЗ «Харківська загальноосвітня санаторна 

школа-інтернат I–II ступенів № 11» 

Харківської обласної ради 

56 ІІ середньостроковий 

(2021-2022) 

2021 

КЗ «Нововодолазький санаторний навчально-

виховний комплекс» Харківської обласної 

ради 

61 ІІІ довгостроковий з 

2023 року 

(2023-2024) 

2021 

КЗ «Харківський санаторний навчально-

виховний комплекс № 13» Харківської 

обласної ради 

 

68 ІІІ довгостроковий з 

2023 року 

(2023-2024) 

2021 



 КЗ «Харківський санаторний навчально-

виховний комплекс № 1» Харківської 

обласної ради 

62 ІІІ довгостроковий з 

2023 року 

(2023-2024) 

2021 

«Харківська загальноосвітня школа-інтернат 

І-ІІ ступенів № 14 Харківської міської ради» 

48 І короткостроковий 

(2018-2020) 

2020 

ІІІ Спеціальні школи-

інтернати / навчально- 

реабілітаційні центри 

для дітей: зі зниженим 

слухом, зором, сліпих, 

глухих, з порушеннями 

опорно-рухового 

апарату, з тяжкими 

порушеннями мовлення, 

затримкою психічного 

розвитку; спеціалізовані 

школи-інтернати; 

гімназії-інтернати, 

колегіуми-інтернати; 

ліцеї- інтернати; 

навчально-виховні 

комплекси, у складі 

якого є вище перелічені 

заклади 

КЗ «Харківський спеціальний навчально-

виховний комплекс» Харківської обласної 

ради 

65 ІІІ довгостроковий з 

2023 року 

(2023-2024) 

2021 

КЗ «Харківська спеціальна загальноосвітня 

школа-інтернат І–ІІІ ступенів № 6» 

Харківської обласної ради 

63 ІІІ довгостроковий з 

2023 року 

(2023-2024) 

2021 

КЗ «Харківський спеціальний навчально-

виховний комплекс ім. В.Г. Короленка» 

Харківської обласної ради 

63 ІІІ довгостроковий з 

2023 року 

(2023-2024) 

2021 

КЗ «Харківська спеціальна загальноосвітня 

школа-інтернат І–ІІІ ступенів № 12» 

Харківської обласної ради 

59 ІІ середньостроковий 

(2021-2022) 

2021 

КЗ «Харківський спеціальний навчально-

виховний комплекс № 7» Харківської 

обласної ради 

63 ІІІ довгостроковий з 

2023 року 

(2023-2024) 

2021 

КЗ «Харківський спеціальний навчально-

виховний комплекс № 8» Харківської 

обласної ради 

64 ІІІ довгостроковий з 

2023 року 

(2023-2024) 

2021 

КЗ «Сахновщинський навчально-

реабілітаційний центр» Харківської обласної 

ради 

42 І короткостроковий 

(2018-2020) 

2019 

ІV Спеціальні школи-

інтернати / навчально -

реабілітаційні центри 

для дітей з 

інтелектуальними 

порушеннями;    

навчально - виховний 

комплекс, у складі якого 

є вище перелічені 

заклади 

КЗ «Балаклійська спеціальна школа – 

інтернат І-ІІ ступенів Харківської обласної 

ради» 

54 ІІ середньостроковий 

 

(2021-2022) 

2021 

КЗ «Богодухівський спеціальний навчально-

виховний комплекс» Харківської обласної 

ради 

55 ІІ середньостроковий 

(2021-2022) 

2021 

КЗ «Зеленогайський спеціальний 

загальноосвітній навчально-виховний 

комплекс (дошкільний навчальний заклад - 

школа-інтернат І-ІІ ступенів)» Харківської 

63 ІІІ довгостроковий з 

2023 року 

(2023-2024) 

2021 



обласної ради 

КЗ «Куп’янський спеціальний навчально-

виховний комплекс» Харківської обласної 

ради» 

46 І короткостроковий 

(2018-2020) 

2019 

КЗ «Спеціальний навчально-виховний 

комплекс І-ІІ ступенів № 2» Харківської 

обласної ради 

61 ІІІ довгостроковий з 

2023 року 

(2023-2024) 

2021 

КЗ «Харківська спеціальна загальноосвітня 

школа-інтернат № 3» Харківської обласної 

ради 

55 ІІ середньостроковий 

(2021-2022) 

2021 

КЗ «Спеціальна загальноосвітня школа-

інтернат І-ІІ ступенів № 55 Харківської 

обласної ради» 

60 ІІ середньостроковий 

(2021-2022) 

2021 

 Спеціалізовані школи-

інтернати  

КЗ «Обласна спеціалізована школа-інтернат 

ІІ-ІІІ ступенів «Обдарованість» Харківської 

обласної ради» 

66 ІІІ довгостроковий з 

2023 року 

(2023-2024) 

2021 

КЗ «Харківська спеціалізована школа-

інтернат «Ліцей “Правоохоронець”» 

Харківської обласної ради 

61 ІІІ довгостроковий з 

2023 року 

(2023-2024) 

2021 

КЗ «Люботинська спеціалізована школа-

інтернат І-ІІІ ступенів „Дивосвіт”» 

Харківської обласної ради 

57 ІІ середньостроковий 

(2021-2022) 

2021 

 Училища фізичної 

культури і спорту 

Харківське обласне вище училище фізичної 

культури і спорту 

60 ІІ середньостроковий 

(2021-2022) 

 Не підлягає 

трансформації 

Харківське державне вище училище фізичної 

культури № 1 

72 ІІІ довгостроковий з 

2023 року 

(2023-2024) 

 Не підлягає 

трансформації 

Харківський республіканський ліцей-

інтернат спортивного профілю 

59 ІІ середньостроковий 

(2021-2022) 

 Не підлягає 

трансформації 

 Заклади освіти з 

посиленою військово-

фізичною підготовкою 

КЗ «Ліцей з посиленою військово-фізичною 

підготовкою “Патріот”» Харківської 

обласної ради 

47 І короткотроковий 

(2018-2020) 

 Не підлягає 

трансформації 

Державна гімназія-інтернат з посиленою 

військово-фізичною підготовкою 

«Кадетський корпус» 

 

60 ІІ середньостроковий 

(2021-2022) 

 Не підлягає 

трансформації 



V Дитячі будинки-

інтернати 

КУ Богодухівський дитячий будинок-

інтернат  (2,3,4 профіль) 55 

ІІІ 

довгостроковий 

(починаючи з 2023) 

визначається 

КУ Шевченківський дитячий будинок-

інтернат  (2 профіль) 

49 

ІІІ 

довгостроковий 

(починаючи з 2023) 

визначається 

КУ Комарівський дитячий будинок-інтернат  

(3,4 профіль) 
49 

І короткостроковий 

(2018-2021) 
визначається 

VI 

Центри соціально-

психологічно 

реабілітації; притулки; 

дитячі будинки 

Балаклійський центр соціально-

психологічної реабілітації дітей 
50 

І короткостроковий 

(2018-2021) 
2019 

Красноградський центр соціально-

психологічної реабілітації дітей 
60 

ІІ середньостроковий 

(2021-2022) 
2022 

Чугуївський міський ЦСПРД 

59 

ІІ 

середньостроковий 

(2021-2022) 

2021-2022 

Комунальний заклад соціального захисту для 

дітей «Центр соціально-психологічної 

реабілітації дітей» міста Харкова» 

61 ІІІ 

довгостроковий 

(починаючи з 2023) 

2019 

Комунальний заклад «Харківський обласний 

центр соціально-психологічної реабілітації 

дітей» 

55 

ІІ 

середньостроковий 

(2021-2022) 

2021-2022 

Комунальний заклад «Харківський обласний 

центр соціально-психологічної реабілітації 

дітей «Гармонія» 

53 

ІІ 

середньостроковий 

(2021-2022) 

2018-2020 

Комунальний заклад «Харківський обласний 

центр соціально-психологічної реабілітації 

дітей «Надія» 

46 
І короткостроковий 

(2018-2020) 
2018-2020 

«Харківський дитячий будинок «Родина» 

Харківської міської ради» 63 

ІІІ 

довгостроковий 

(починаючи з 2023) 

2024 

 


