
Інформація про стан реалізацію заходів з деінституалізації 

  

30 серпня 2018 року рішенням обласної ради затверджено регіональну 

Програму реформування системи інституційного догляду і виховання дітей у 

Харківській області на 2018-2026 роки. Основними очікуваними результатами 

Програми є збільшення кількості дітей, охоплених інклюзивним навчанням; 

зменшення кількості дітей, які виховуються в інституціях; забезпечення 

доступними і якісними послугами сімей з дітьми на рівні громади. 

 Станом на 01.07.2019 була проведена наступна робота по виконанню 

заходів Програми: 

 організовано роботу міжвідомчої робочої групи з реформування системи 

інституційного догляду та виховання дітей; 

 проаналізовано існуючу мережу закладів інституційного догляду                     

за дітьми (45: закладів системи освіти - 28, охорони здоров’я - 4, соціального 

захисту - 2; ССД - 8); 

 обговорені питання черговості трансформації закладів інституційного 

догляду Харківської області у розрізі груп; 

 проведено 4 тренінги треніром-консультантом за комплексною програмою, 

підготовленою Міністерством соціальної політики України спільно з 

Представництвом благодійної організації «Надія і житло для дітей»                         

із реформування системи інституційного догляду та виховання дітей для 

міжвідомчої робочої групи, керівників інституційних закладів, ОТГ;   

 створено 12 патронатних сімей, в яких 46 дітей вже отримали послуги 

(Борівський, Дергачівський, Зміївський, Кегичівський, Краснокутський, 

Первомайський, Чугуївський, м. Первомайський, м. Лозова); здійснено добір 6 

кандидатів у патронатні вихователі, один з яких пройшов навчання; 

 утворено 12 служб у справах дітей в ОТГ; 

 проводиться постійна робота із забезпечення функціонування мережі ПС, 

ДБСТ в регіоні: 106 ДБСТ/710 дітей, осіб; 287 ПС/547 дітей, осіб; придбано у 

2018 році за рахунок субвенції з державного бюджету 7 житлових будинків для 

ДБСТ; у 2019 році запланована передача житлового будинку для ДБСТ в                 

сел. Малинівка, побудованого за кошти ГО «Подих Україна»; запланована 

трансформація ЦСПРД «Гармонія» та створення відділень МГБ, розвитку 

сімейних форм виховання, перебування дітей з одним із батьків, термінового                                                          

влаштування); 

 здійснено оцінку забезпечення прав дітей у регіоні (незважаючи на 

найкращий показник в Україні питомої ваги дітей-сиріт та ПБП, які виховуються 

в сімейних формах виховання, 157 дітей мають статус сироти, або дитини 

позбавленої батьківського піклування та перебувають на повному державному 

забезпеченні, 45 статусних дітей перебуває в ЦСПРД); 

 забезпечено роботу 65 інклюзивних груп у 46 дошкільних закладах; 

створено Ресурсний центр з підтримки інклюзивної освіти Комунального вищого 

навчального закладу «Харківська академія неперервної освіти», який здійснює 

методичне, аналітичне забезпечення діяльності 29 інклюзивно-ресурсних 

центрів; також створено 24 ресурсні кімнати і 25 медіатек); 

 вживаються заходи щодо створення в області системи раннього втручання; 

 з 2019 року на базі КУ Богодухівський дитячий будинок-інтернат 

розпочало функціонування відділення палеотивного догляду. 


