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           Вступ 

Регіональний  план реформування системи інституційного догляду і виховання дітей в 

Житомирській області на 2018-2026 роки (далі -  План) розроблено на виконання 

Національної стратегії реформування системи інституційного догляду та виховання дітей, 

затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 09.08.2017 № 526-р (далі - 

Національна стратегія). 

План ґрунтується на положеннях Конвенції ООН про права дитини та принципах 

Національної стратегії. 

Безпека і благополуччя кожної дитини є пріоритетом регіональної політики. Державні 

органи і посадові особи усвідомлюють свою відповідальність за долю дітей і визнають, що 

сім'я є найкращим середовищем для виховання і розвитку дитини, збереження сім'ї для 

дитини є головною умовою безпеки і благополуччя дитини. В рамках реформи всі рішення 

щодо дитини будуть прийматися з урахуванням її потреб, інтересів, дотримуючись принципу 

найвищих інтересів дитини. 

Мета 

Основною метою Плану є послідовне реформування діючої системи забезпечення 

прав дітей в регіоні та формування такої системи, яка забезпечить право дитини на 

проживання, догляд і виховання в сім'ї або умовах максимально наближених до сімейних, 

доступ до якісних соціальних, освітніх, медичних послуг. 

 Завдання 

Основними завданнями Плану є: 

- забезпечення в процесі реформи ефективної координації дій між органами державної влади 

та органами місцевого самоврядування, міжвідомчого співробітництва та взаємодії; 

- створення ефективної системи раннього виявлення та підтримки сімей з дітьми, які 

перебувають в складних життєвих обставинах, з метою попередження розлучення дитини з 

сім'єю і попадання в заклад інституційного догляду та виховання дітей; 

- створення і розвиток освітніх, медичних, соціальних, реабілітаційних послуг відповідно до 

потреб дітей та їх сімей, перш за все, на рівні громади; 

- розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування. 

Для досягнення зазначеної основної мети і завдань, з урахуванням результатів 

комплексного дослідження ситуації щодо забезпечення прав дітей в регіоні, План передбачає 

ряд заходів, спрямованих на створення ефективних механізмів підтримки сімей з дітьми, які 

об'єднують фінансову, матеріальну допомогу та послуги для сприяння батькам у виконанні 

своїх обов'язків по догляду та вихованню дітей, подоланні складних життєвих обставин. 

Особливу увагу приділено питанням розвитку базових медичних, освітніх, соціальних 

послуг, послуг раннього втручання, інклюзивного навчання, альтернативних форм виховання 
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дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, підвищення професійного рівня 

фахівців, що надають послуги дітям та сім'ям з дітьми, створенню умов для участі 

неурядових організацій у наданні послуг сім'ям з дітьми, а також питанням інформаційно-

просвітницької діяльності, моніторингу та оцінки виконання плану. 

З огляду на головні принципи реформування діючих закладів інституційного догляду 

та виховання дітей, здійснена їх комплексна оцінка за методологією, наданої Міністерством 

соціальної політики України (листи від 12.12.2017 № 24322/0 / 2-17 / 37 та від 03.05.2018 

.№8426/0/12-18/32). 

На основі загальних результатів оцінки закладів, міжвідомчою робочою групою 

(утвореною розпорядженням голови Житомирської обласної державної адміністрації від 

27.11.2017 № 461) визначена черговість трансформації закладів (додаток 1). 

Для визначення найбільш ефективної форми трансформації кожного закладу, будуть 

створені мультидисциплінарні команди, які проведуть оцінку закладу, персоналу та оцінку 

потреб кожної дитини, і складуть план трансформації закладу (включаючи план 

використання кадрових, фінансових, матеріальних ресурсів) і індивідуальні плани 

влаштування для кожної дитини, що передбачає також плани розвитку послуг для дітей. При 

складанні індивідуального плану дитини в першу чергу буде вирішуватися питання про 

реінтеграцію дитини в біологічну сім'ю. 

У процесі реформування кожного закладу переважно буде розглядатися можливість 

створення на їх базі інших освітніх, медичних, соціальних установ / центрів для надання 

послуг дітям та їх сім'ям, з урахуванням потреб громади, на території якої розташовується 

установа. 

Трансформація установ буде супроводжуватися встановленням мораторію / 

припиненням зарахування дітей, насамперед дітей у віці до трьох років; а також мораторію 

на нові працевлаштування і капіталовкладення. 

За результатами щорічного моніторингу та оцінки виконання Плану його перегляд і 

кореляція можуть проводитися щороку. У той же час, плановий перегляд і кореляція  Плану 

будуть проведені в 2021, 2024 і 2026 роках. 

Ключові показники ефективності реформування системи інституційного догляду та 

виховання дітей в Житомирській області, яких планується досягти за станом на 1 січня 2021: 

- створити умови для інклюзивного навчання у всіх опорних школах; 

- зменшити кількість дітей, які виховуються в установах інституційного догляду та 

виховання дітей, на 30%; 

- почати трансформацію 5 установ інституційного догляду та виховання дітей, завершити 

трансформацію не менше ніж 3 з них за станом на 1 січня 2021 р.; 

- забезпечити інтеграцію в суспільство і послугами соціального супроводу випускників 

закладів інституційного догляду та виховання, дітей / осіб з числа вихованців прийомних 

сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей опікунів, піклувальників з метою їх 

підготовки до самостійного життя; 
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- забезпечити дітям і сім'ям з дітьми доступ до послуг відповідно до їх потреб, не менше 

ніж 20% (на рівні ОТГ). 

Ключові показники ефективності, яких потрібно досягти в наступні періоди, будуть 

визначені за результатами перегляду та кореляції  Плану відповідно в 2021 і 2024 роках. 

Реалізація Плану буде здійснюватися на принципах державно-приватного партнерства 

з широким залученням до цієї роботи представників громадянського суспільства, неурядових 

організацій, донорів, інших зацікавлених осіб. 

Для впровадження в регіоні реформи системи інституційного догляду та виховання 

дітей, 31 жовтня 2017 року був укладений Меморандум про співпрацю між Житомирською 

обласною державною адміністрацією, Уповноваженим Президента України з прав дитини та 

Міжнародним благодійним фондом Lumos (Великобританія) на 2017 - 2026 роки. Метою 

цього Меморандуму є налагодження ефективної співпраці в процесі реформування системи 

інституційного догляду за дітьми та сприяння захисту прав дитини з метою поліпшення 

якості життя дітей в Житомирській області, яке ґрунтується на переконанні, що жодна 

дитина не може бути позбавлена сімейного оточення з причин бідності, інвалідності або 

походження національної меншини. 

У плані забезпечення прав дітей, державні структури Житомирської області 

розвивають співробітництво з неурядовими організаціями. Договори про співпрацю були 

укладені Службою у справах дітей з Благодійними фондами «Розвиток України» і «Зміни 

одне життя - Україна». Також, облдержадміністрація тісно співпрацює з громадськими 

організаціями, що займаються оздоровленням дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування за межами України, а саме: МБФ «Аріадна», БФ «Корда», «Союз 

Молоді Київщини», МБФ «Країна Милосердя», БФ «Білий Слон», МБФ «Вічні цінності», 

БОБФ «Арко Ірис», Європейський Центр «Самаритянин», Благодійна релігійна місія 

«Карітас-Спес», МП «Циклон», МБ «Дітям Чорнобиля - Майбутнє», МБО «Захист Дітей 

Чорнобиля », МБФ« Отчий Дім ». 

План реформування системи інституційного догляду і виховання дітей  на 2018 - 2026 

роки розроблений на основі комплексного дослідження ситуації щодо забезпечення прав 

дітей в регіоні, проведеного в період з 1 жовтня 2017 до 1 грудня 2017. 

Оцінка стану дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах, і послуг, що 

надаються дітям та їхнім родинам, проведена за методологією Міністерства соціальної 

політики України (листи від 12.12.2017 № 24322/0 / 2-17 / 37). 
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І. Результати оцінки становища дітей в ситуації ризику і послуг, що надаються 

дітям та їхнім родинам 

1. Демографічна ситуація 

За даними дослідження населення області становить 1 258 015 осіб, серед них 231 072 

(18,3%) дітей. 

Загальна чисельність населення, у порівнянні з 2009 роком, зменшилася на 37 тис., в 

тому числі чисельність дітей - майже на 26 тис. 

 

Переважна більшість 

населення - 715829 (56,9%) осіб 

проживає в міських поселеннях, 

решта 542186 (43,1%) осіб - в 

сільській місцевості. Із загальної 

чисельності дитячого населення в 

містах проживає 135072 (58,5%) 

дітей, в селах, селищах - 96000 

(41,5%) дітей. 

Несприятлива демографічна 

ситуація в області пов'язана зі 

зменшенням народжуваності та загостренням проблем сім'ї: дві третини сімей мають лише 

одну дитину. Загострюються проблеми матеріального утримання і виховання дітей у сім'ях, 

особливо молодих, багатодітних та неповних. 

2. Сім'ї з дітьми 

На кінець 2017 року в області налічувалося 169916 домогосподарств, в яких 

проживають діти 0 - 17 років. З них, 14005 (8,2%) сімей виховують трьох і більше дітей та 

мають статус багатодітної сім'ї. 

Домогосподарства з дітьми

17199

14005

13569

5999

2715

2638

неповні сім'ї

багатодітні сім'ї

малозабезпечені сім'ї

сім'ї з дітьми з інвалідністю

сім'ї, у яких один або обоє батьків мають інвалідність

сім'ї, які перебувають на обліку СЖО

 

Кількість сімей
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У той же час, частка сімей, в яких діти виховуються одним із батьків (батьком або 

матір'ю) - 17199 сімей, становить 10,1% від загальної кількості сімей з дітьми. До цієї 

категорії відносяться сім'ї, у яких подружжя розлучилось, а також одинокі матері, які 

народили дітей, не перебуваючи у шлюбі. 

За даними державної статистичної звітності, щороку в області розлучаються близько 4 

тисяч подружніх пар, а також кожна п'ята дитина народжується поза шлюбом. Крім того, 

нерідкі випадки народження дітей неповнолітніми мамами: тільки в 2017 році було 119 таких 

випадків. 

За даними дослідження,  на обліку соціальних служб перебуває 2638 сімей з дітьми, 

які опинилися в складних життєвих обставинах. Переважно це сім'ї, в яких батьки ведуть 

нездоровий спосіб життя, зловживають алкогольними напоями або вживають наркотичні 

засоби, а також, не належним чином виконують свої обов'язки з виховання та догляду за 

дітьми. 

Робота з надання допомоги кризовим сім'ям, надання їм відповідних соціальних 

послуг з підтримки сім'ї та інших необхідних послуг, є недостатньо скоординованою та 

ефективною, про що свідчить велика кількість справ про позбавлення батьківських прав та 

про вилучення дітей у батьків у зв'язку з загрозою для життя і здоров'я дитини. 

Так, протягом 2017 року органами опіки та піклування було подано до судів 177 

позовів про позбавлення батьківських прав та 23 позови про відібрання дітей у батьків без 

позбавлення їх батьківських прав. Протягом року судами було винесено 110 рішень про 

позбавлення батьківських прав одного або обох батьків і 12 рішень про відібрання дітей у 

батьків без позбавлення батьківських прав. 

Крім того, протягом 2017 року 63 дитини були відібрані у батьків за рішенням органів 

опіки та піклування в зв'язку з безпосередньою загрозою для життя і здоров'я дитини. 

Найбільше таких випадків зафіксовано в Пулинському районі - 13 дітей, Новоборівській ОТГ 

- 7 дітей, Тетерівській ОТГ - 6 дітей. 

Також у регіоні проживає 5999 сімей, в яких виховуються діти з інвалідністю, і 2715 

сімей, в яких обоє батьків або один з батьків мають інвалідність. Частка сімей з дітьми, у 

яких хоча б один з членів сім'ї має інвалідність, становить 5,1% від загальної кількості сімей 

з дітьми. Такі сім'ї потребують не тільки матеріальної допомоги, а також і соціального 

супроводу сім'ї і дитини, який повинен включати всі аспекти соціальної підтримки, 

реабілітації, адаптації, захисту дитини та підвищення ресурсу власних можливостей батьків 

для догляду і виховання дитини. 

Проблеми, з якими стикаються сім'ї з дітьми або батьками з інвалідністю, набагато 

комплексніші і ширші, ніж складне матеріальне становище. Тому питання соціальної 

підтримки сімей з дітьми вимагають комплексного підходу в їх вирішенні. 

3.  Діти, які перебувають у складних життєвих обставинах 

Протягом 2017 року на обліку в службах у справах дітей перебувало 2787 дітей, які 

опинились у складних життєвих обставинах (без урахування дітей, влаштованих в заклади 

інституційного догляду та виховання дітей). 
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Найбільше таких дітей перебувають на обліку в службах у справах дітей Овруцької 

(216 дітей), Лугинської (206 дітей), Коростенської (143 дитини), Новоград-Волинської (140 

дітей) райдержадміністрацій. 

Головні причини постановки на облік дітей, які перебувають  у складних життєвих 

обставинах, є неналежне виконання батьками своїх батьківських обов'язків, та насильство по 

відношенню до дітей. Наприклад, у 2017 році 63 дитини стали жертвами жорстокого 

поводження з ними з боку дорослих. 

Діти, які перебувають у складних життєвих обставинах, через недогляд з боку батьків, 

частіше за інших стають винуватцями правопорушення або стають жертвами злочинів.  

Так, у 2017 році в області 206 дітей скоїли правопорушення різного ступеня тяжкості. 

Найбільш поширеними злочинами серед дітей і підлітків є крадіжки, хуліганство, нанесення 

тілесних ушкоджень. 

За даними дослідження, 6 дітей в області мають нарко - та алкозалежність і 

знаходяться під наглядом фахівців. Наркоманія і алкоголізм негативно впливають на здоров'я 

дітей, призводять до агресії, злочинності та іншої асоціальної поведінки. Однак реальні 

масштаби цієї проблеми в області невідомі і вимагають більш детальних досліджень, а також 

більшої уваги до дітей з боку батьків, вчителів, інших дорослих з метою своєчасного їх 

виявлення та надання допомоги дітям. 

В цілому, діяльність  із соціальної профілактики в сімейному і дитячому середовищі 

вимагає комплексних заходів, координації і спрямування дій всіх суб'єктів соціальної  роботи 

на раннє виявлення сімейного неблагополуччя, надання сім'ям з дітьми комплексної 

підтримки і допомоги в подоланні складних життєвих обставин. 

4. Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування 

Загальна кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які 

перебувають на первинному обліку в службах у справах дітей Житомирської області на 

звітний період становить 3023 дитини (1,3% від загальної кількості дитячого населення). З 

них: 956 - діти-сироти  і 2067 дітей, позбавлених батьківського піклування. 

Протягом останніх років зберігається тенденція зменшення кількості дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування, в області. У порівнянні з 2015 роком, кількість 

дітей даної категорії зменшилася на 219 осіб або на 7%.   

Розподіл дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування за формою влаштування

71,8%

8,0%

20,2%

опіка, піклування (71,8 %)

ПС, ДБСТ (20,2 %)

діти, поза сімейним

оточенням (8,0 %)
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Із загальної кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 

90,6% виховуються в сім'ях (опіка, піклування, прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного 

типу), але цей показник дещо нижчий середнього по Україні (91,3%). 

Найбільш поширеною формою виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, в області є опіка та піклування. 

У 1610 сім'ях опікунів, піклувальників виховується 2165 дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, що становить 71,8% від загальної кількості дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 

На звітний період, в області функціонувало 37 дитячих будинків сімейного типу, 193 

прийомні сім’ї, в яких виховувалися 621 дитина-сирота та діти, позбавлені батьківського 

піклування, що становило 20,2% від загальної кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування. 

Мережа патронатних сімей в області не розвивається. З матеріалів дослідження 

випливає, що в області відсутні кандидати в патронатні сім'ї. 

На обліку в області перебуває 760 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, які можуть бути усиновлені. Більшість з них є дітьми у віці старше 10 років або 

мають складні проблеми здоров'я і порушення розвитку, що ускладнює можливість їх 

усиновлення. Так, у 2017 році було усиновлено 76 дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, з них 64 громадянами України та 12 дітей іноземними 

громадянами. Показники усиновлення дітей громадянами України майже на рівні попередніх 

років. 

Незважаючи на те, що в регіоні перевага віддається сімейним формам виховання 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 262 дитини цієї категорії 

виховуються в установах інституційного догляду та виховання дітей. З них 44 - мають 

опікунів, піклувальників та 6 - прийомних батьків або батьків-вихователів, але вчаться і 

проживають в закладах інституційного догляду та виховання дітей. 

Слід зазначити, що в області намітилася тенденція до зменшення сімей, які бажають 

усиновити дитину. На час дослідження на обліку кандидатів в усиновлювачі перебувало 39 

громадян, що на 16 менше, ніж у 2015 році. Також спостерігається зменшення кількості 

сімей, які бажають створити прийомну сім'ю або дитячий будинок сімейного типу. 

Дана ситуація вимагає змін, перш за все шляхом активізації роботи з населенням 

щодо популяризації сімейних форм догляду та виховання дітей, які з певних причин не 

можуть жити з біологічними батьками. 

           5. Діти з порушеннями розвитку 

 Діти з порушеннями розвитку та інвалідністю є в кожному районі, місті, ОТГ. На 

кінець 2017 року в області проживало 5999 дітей з інвалідністю, що становить 2,6% від 

загальної кількості дитячого населення. З них 260 (4,3%) дітей мають інвалідність підгрупи 

"А". 
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 До порушень розвитку, які найчастіше стають причиною влаштування дітей в 

заклади інституційного догляду та виховання, можна віднести порушення опорно-рухового 

апарату, зору, слуху, мови, інтелектуального розвитку, затримки психічного розвитку та ін. 

Типи порушення розвитку 

Вік дитини Усього дітей 

0-2 

роки 
3- 5 років 

5 

років 

17 

років 

Порушення опорно-рухового 

апарату 

234 1152 7452 2431 11269 

Порушення зору 205 1492 8614 2145 12496 

Порушення слуху 30 38 57 24 649 

Порушення мови 177 11 117 54 6559 

Порушення інтелектуального 

розвитку 

5 74 550 210 839 

Затримки психічного розвитку 6 597 1290 98 1991 

Усього 657 7464 20380 5262 33763 

 

У кожній віковій категорії є діти зі складними, комплексними порушеннями розвитку 

та обмеженнями можливостей, викликаними однією або декількома причинами. Із 15097 

дітей, що мають комплексні порушення розвитку, 11,8% складають діти у віці 0-2 роки, 

21,6% - діти у віці 3-5 років, 47,3% - діти у віці 6-15 років, 19,3% - діти у віці 16-17 років. 

Такі діти потребують комплексної реабілітаційної, психолого-педагогічної підтримки 

і соціальної допомоги. Допомоги, підтримки та послуг також потребують їх батьки. Але в 

даний час в області немає розвиненої мережі центрів денного догляду, реабілітаційних 

центрів, оздоровчих та інших установ для дітей зі складними, комплексними порушеннями 

розвитку, зокрема, як і в цілому по країні, в області відсутні такі послуги як особистий 

(персональний) асистент, послуга перепочинку, мобільні реабілітаційні бригади, послуга 

раннього втручання і таке інше. Для таких дітей, також, не створені умови для здобуття 

дошкільної, середньої та позашкільної освіти. 

6. Послуги для дітей і сімей з дітьми 

Освітні послуги 

Виходячи зі статистичних даних, в регіоні проживають 70010 дітей віком від 1 до 6 

років. 

У Житомирській області функціонують 686 дошкільних установ, де здобувають освіту 

46828 дітей. З них за станом на вересень 2017 року перебуває 3431 дитина з особливими 

освітніми потребами, у тому числі 333 дитини з інвалідністю. У 4-х адміністративно-

територіальних одиницях створені інклюзивні групи для дітей з особливими освітніми 

потребами в дошкільних установах. 

Також важливо відзначити, що дошкільні установи переповнені, оскільки їх планова 

ємність становить 40268 місць (відвідують 46828 дітей). Таким чином, потрібно приділити 

особливу увагу розвитку послуг дошкільної освіти. 
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У 701 загальноосвітньому навчальному закладі, які функціонують у 

Житомирській області, навчаються 130585 дітей, з них 8483 з особливими освітніми 

потребами, включно 3417 - з обмеженнями можливостей, 2720 дітей проходять навчання 

індивідуально. Дані про дітей з особливими освітніми потребами приблизні, тому що тільки 

частина дітей, які мають проблеми в навчанні, були обстежені психолого-педагогічними 

комісіями і відповідно до них встановлені ООП. 

Варто окремо відзначити, що, виходячи із зібраної інформації, загальноосвітні 

навчальні заклади заповнені на 54%, що говорить про необхідність продовження оптимізації 

мережі закладів системи освіти. Зокрема, може бути розглянуто питання про створення 

дошкільних навчальних закладів використовуючи ресурси шкіл. 

Інклюзивні класи для дітей з особливими освітніми потребами створені в 42 

адміністративно-територіальних одиницях Житомирської області, з них: 17 районів, 5 міст і 

20 ОТГ. 

У 59 адміністративно-територіальних одиницях (з них 32 ОТГ) організовано 

підвезення дітей у дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади. Всього в регіоні 

функціонує 252 таких транспортних засоби. 

Медичні послуги 

У Житомирській області діє 5 спеціалізованих лікарняних установ, в тому числі 3 

однопрофільні і 25 багатопрофільних лікарняних установ, в складі яких є дитячі відділення. 

Крім того функціонують 2 дитячі заклади санаторного типу, і два дитячих відділення - в 

одному багатопрофільному санаторному закладі. 

Мережа медичних закладів, яка забезпечує первинну медичну допомогу, в тому числі 

дитячому населенню, представлена: 47 - амбулаторно-поліклінічними закладами, в т.ч. 13 

стоматологічними; 226 - лікарськими амбулаторіями та 688 фельдшерсько-акушерськими 

пунктами. Забезпеченість лікарями даних установ становить 87,5% від потреби. В 

амбулаторно-поліклінічних закладах області працюють 148 лікарів педіатрів. 

У кожній адміністративно-територіальній одиниці доступні послуги сімейного лікаря, 

у той же час немає педіатричного спостереження в 3 ОТГ: Новоборівській, Високівській і 

Чоповицькій. 

У зв'язку з відсутністю в регіоні (як і в державі в цілому) системи послуг раннього 

втручання, якісне та доступне педіатричне спостереження має важливе значення для 

раннього виявлення порушень розвитку в дітей та подальшого медичного та соціального 

супроводу таких випадків. 

Соціальні та реабілітаційні послуги 

З 12-и ОТГ, де соціальні та реабілітаційні послуги надаються, в 3-х такі послуги 

надаються  в інтернатних закладах. 

Соціальні та реабілітаційні послуги для сімей і дітей не надаються в 4 районах. Також 

такі послуги відсутні в 20-и ОТГ. 



 11 

У 8 ОТГ діють центри комунальної власності, в яких діти та сім'ї з дітьми 

можуть отримати соціальні послуги. У м. Бердичеві та Іршанській ОТГ соціальної послуги 

дітям та сім'ям надають 2 громадські організації. 

У цілому в мережі надання послуг пропускна потужність центрів перевищує 

середньомісячну кількість одержувачів послуг, що пов'язано з нестачею персоналу. Так, у 

центрах соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді є додаткова потреба в 70 фахівцях з 

соціальної роботи, 12 практичних психологів, 7 соціальних педагогів і т.д. 

З 59-и адміністративно-територіальних одиниць у Житомирській області тільки в 7-и 

створені послуги денного догляду для дітей з інвалідністю: в 3-х ОТГ, 3-х містах і 1-му 

районі. 

З результатів дослідження випливає, що в регіоні практично відсутня послуга 

проживання з підтримкою, тому дітям і молоді зі складними вадами розвитку відповідні 

послуги надаються виключно в інституційній системі. 

У цілому, в регіоні відсутні соціальні послуги сімейної підтримки, а також 

альтернативні послуги сімейного типу. Мало розвинені послуги підтримки дітей з 

обмеженими можливостями, зокрема для дітей з інвалідністю. 

Результати аналізу, які відображають відсутність соціальних послуг та недостатнє 

кадрове забезпечення цієї сфери, є доказом необхідності розвитку системи послуг для дітей 

та сімей з дітьми іа розробки стратегії їх кадрового забезпечення. 

7. Кадрове забезпечення послуг 

За станом на 01.01.2018, діяльність із захисту прав і законних інтересів дітей в області 

здійснюють 23 районні, 5 міських та обласна служби у справах дітей, у яких згідно зі 

штатним розкладом повинно працювати 140 фахівців. Однак фактично працює лише 126 

фахівців. Укомплектування служб у справах дітей становить 90,0%, 14 посад - вакантні. 

Служби у справах дітей також створені в Брусилівській, Вільській, Коростишівській, 

Курненській, Станишівській, Тетерівській, Ушомирській ОТГ (в 7-ми з 32-х). Однак з цих 7-

ми служб у справах дітей штатна чисельність співробітників відповідає нормативу (1 

співробітник не більше ніж на 1000 дітей) тільки в 3 службах. В інших ОТГ захист прав дітей 

забезпечують 21 фахівецт/уповноважений представник щодо захисту прав дітей. 

З огляду на децентралізацію, яка передбачає збільшення повноважень органів 

місцевого самоврядування, в тому числі щодо захисту прав дітей та надання послуг для них і 

їх сімей, дуже важливо, щоб процес створення служб у справах дітей в ОТГ був 

інтенсифікований. 

Фахівці із соціальної роботи працюють у 15-и ОТГ, у  8-и з них співробітники введені 

в штат виконавчих комітетів. Разом з цим, чисельність фахівців із соціальної роботи не 

відповідає нормативам (1 фахівець на 1000 сільського населення і 1 фахівець на 5000 

міського населення) в жодній ОТГ. Можна окремо відзначити Вишевицьку сільську ОТГ і 

Олевську міську ОТГ, де чисельність фахівців із соціальної роботи наближається до 

нормативної. У цілому, в регіоні працює 116 фахівців із соціальної роботи при потребі 685 

(542 в сільській місцевості та 143 у міських поселеннях). 
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У зв'язку з тим, що на сьогоднішній день у сфері надання соціальних послуг у 

переважній більшості адміністративно-територіальних одиниць єдиним (і обов'язковим) 

суб'єктом надання таких послуг є обласний і районні центри соціальних служб для сім'ї, 

дітей та молоді, слід зосередитися на кадровому забезпеченні саме цих установ. 

Кадрове забезпечення Центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді 

Посада Фактично 

працюють 

Потреба в 

цілому 

Потреба 

Спеціаліст із соціальної роботи 99 169 70 

Практичний психолог 9 21 12 

Соціальний педагог 0 7 7 

 

У цілому в регіоні прослідковується недостатність кадрового забезпечення в 

соціальній сфері. 

Беручи до уваги процеси децентралізації, необхідно приймати завчасні рішення з 

приводу реформування або перепідпорядкування районних центрів соціальних служб для 

сімей, дітей та молоді, які сьогодні, як виняток, є єдиними установами, які надають соціальні 

послуги та здійснюють соціальну роботу на території районів. ОТГ повинні створювати і 

розвивати мережу послуг для дітей і сімей відповідно до потреб, використовуючи кадрові та 

матеріальні ресурси діючих нині районних центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та 

молоді. 

У цілому в регіоні є достатня кількість вихователів і помічників вихователів, однак 

існує гостра потреба в спеціалізованих кадрах: соціальний педагог (працює 57 при потребі 

191), практичний психолог (146 при потребі 265), корекційний педагог (167 при потребі 231). 

Аналогічна ситуація простежується і в загальній освіті - є достатня кількість учителів-

предметників, але в цілому в регіоні є потреба в соціальних педагогах (працює 311 при 

потребі 701), психологах (працює 547 при потребі 701), логопедах (працює 135 при потребі 

200) , корекційних педагогах (працює 40 при потребі 200). 

Таким чином, підбиваючи підсумок з кадрового забезпечення сфери надання послуг 

для дітей і сімей у Житомирській області, можна констатувати, що існує гостра потреба в 

державному замовленні на початкову підготовку і перепідготовку кадрів. При цьому 

потрібно враховувати не тільки сьогоднішні вакансії, але і перспективи розвитку сфери 

послуг щодо потреб, які забезпечать попередження потрапляння дітей в інституції, а також 

подальшу реінтеграцію тих дітей, які зараз там перебувають. 
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8. Система інституційного догляду та виховання дітей 

Мережа закладів 

Система інституційного догляду дітей у Житомирській області представлена 24 

установами, з яких 17 відносяться до системи освіти, 2 - до системи охорони здоров'я, 3 - до 

системи соціального захисту, 2 установи підвідомчі службі у справах дітей. 

 

Розподіл закладів за сферами підпорядкування

8%

8%

13%

71%

заклади системи освіти

заклади системи соціального захисту

заклади системи охорони здоров'я

заклади служб у справах дітей

 

Засновником 23 закладів є Житомирська обласна рада, один заклад створено Коростенською 

міською радою. 

            Заклади системи освіти 

Спеціальні школи-інтернати Ступінь Спеціалізація 
Кількість 

дітей 

1 КНЗ «Житомирська спеціальна 

загальноосвітня школа-інтернат № 1» 

Житомирської обласної ради 

I-III Для дітей з зниженим 

зором 

98 

2 КНЗ «Житомирська спеціальна 

загальноосвітня школа-інтернат № 2» 

Житомирської обласної ради 

I-III Для глухих дітей, з 

синдромом Дауна 

106 

3 КНЗ «Довбиська спеціальна 

загальноосвітня школа-інтернат» 

Житомирської обласної ради 

I-II Для дітей з 

порушеннями 

розумового розвитку 

100 

4 КНЗ «Житомирська спеціальна 

загальноосвітня школа-інтернат» 

Житомирської обласної ради 

I-II Для дітей з 

порушеннями 

розумового розвитку 

232 

5 КНЗ «Любарська спеціальна  

загальноосвітня школа-інтернат» 

Житомирської обласної ради 

I-II Для дітей з 

порушеннями 

розумового розвитку 

105 

6 КНЗ «Бердичівська спеціальна 

загальноосвітня школа-інтернат» 

Житомирської обласної ради 

I-II Для дітей з 

порушеннями 

розумового розвитку 

104 

7 КНЗ «Вишевицька спеціальна 

загальноосвітня школа-інтернат» 

I-II Для дітей з 

порушеннями 

91 
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Житомирської обласної ради розумового розвитку 

8 КНЗ «Кмитівська спеціальна 

загальноосвітня школа-інтернат» 

Житомирської обласної ради 

I-II Для дітей з 

порушеннями 

розумового розвитку 

85 

9 КНЗ «Коростишівська спеціальна 

загальноосвітня школа-інтернат» 

Житомирської обласної ради 

I-II Для дітей з 

порушеннями 

розумового розвитку 

96 

10 КНЗ «Потіївська спеціальна 

загальноосвітня школа-інтернат I-III 

ступенів» Житомирської обласної ради 

I-III Для дітей з 

порушенням опорно-

рухового апарату, 

складними 

порушеннями 

розвитку 

116 

Загальноосвітні школи-інтернати Ступінь Спеціалізація 
Кількість 

дітей 

1 КНЗ «Бердичівська загальноосвітня 

школа-інтернат» Житомирської обласної 

ради 

I-III Для дітей, які 

потребують 

соціальної допомоги, 

для  дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених 

батьківського 

піклування, дітей 

148 

2 КНЗ «Ушомирська загальноосвітня 

школа-інтернат» Житомирської обласної 

ради 

I-II Для дітей, які 

потребують 

соціальної допомоги 

114 

3 КНЗ «Новоград-Волинська 

загальноосвітня  школа-інтернат» 

Житомирської обласної ради 

I-II Для дітей, які 

потребують 

соціальної допомоги 

152 

Навчально-реабілітаційні центри Ступінь Спеціалізація 
Кількість 

дітей 

1 КЗ «Денишівський навчально-

реабілітаційний центр» Житомирської 

обласної ради 

I Для дітей з тяжкими 

порушеннями мови 

95 

2 КЗ «Березівський навчально-

реабілітаційний центр» Житомирської 

обласної ради 

I-III Для дітей зі 

складними 

порушеннями 

розвитку 

143 

Санаторні школи-інтернати Ступінь Спеціалізація 
Кіль-ть 

дітей 

1 КЗ «Радомишльська загальноосвітня 

санаторна школа – інтернат» 

Житомирської обласної ради 

I-III Для дітей з 

захворюваннями 

серцево-судинної 

системи 

192 

Спеціалізовані школи-інтернати Ступінь Спеціалізація 
Кіль-ть 

дітей 

1 КЗ «Житомирський обласний ліцей-

інтернат для обдарованих дітей» 

Житомирської обласної ради 

ІІ-ІІІ Для обдарованих 

дітей 

466 
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До закладів системи освіти відносяться: 

- спеціальні школи-інтернати (10 закладів); 

- загальноосвітні школи-інтернати (3 заклади); 

- навчально-реабілітаційні центри (2 заклади); 

- санаторна школа-інтернат (1 заклад); 

- спеціалізовані школи-інтернат (1 заклад). 

Спеціальні школи-інтернати є установами загальної середньої освіти для дітей, які 

потребують корекції фізичного та / або розумового розвитку. З 10 спеціальних шкіл-

інтернатів, що функціонують в області, 7 призначені для дітей, що мають фізичні або 

розумові проблеми розвитку, одна установа, призначена для дітей з проблемами зору, та дві з 

проблемами слуху. 

В області працюють 2 навчально-реабілітаційні центри, в яких навчаються діти з 

особливими освітніми потребами, зумовленими складними вадами розвитку. 

У трьох загальноосвітніх школах-інтернатах навчаються  діти-сироти, діти, позбавлені 

батьківського піклування, та діти з сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, 

які потребують соціальної допомоги. До категорії дітей, які потребують соціальної 

допомоги, належать діти, які зараховані в заклади за заявами їх батьків у зв'язку з важким 

матеріальним становищем сім'ї, режимом роботи або хворобою батьків, а також діти з сімей, 

в яких батьки ухиляються від виконання своїх батьківських обов'язків. 

В області також функціонує одна санаторна школа-інтернат для дітей із 

захворюваннями серцево-судинної системи. 

          Заклади системи соціального захисту 

Дитячі будинки-інтернати 
Профіл

ь 
Спеціалізація 

Кількіс

ть дітей 

1 КУ «Романівский дитячий будинок-

інтернат» Житомирської обласної 

ради 

ІІІ Для дітей (хлопчиків) 

з психо-фізичними  

порушеннями 

17 

2 КУ «Новоборівський дитячий 

будинок-інтернат» Житомирської 

обласної ради 

ІІ-ІІІ Для дітей (дівчат) з 

психо-фізичними 

порушеннями 

30 

3 КУ «Тетерівський дитячий будинок-

інтернат» Житомирської обласної 

ради 

ІІ Для дітей (хлопчиків) 

з психо-фізичними 

порушеннями 

21 

 

Будинки-інтернати системи соціального захисту є соціально-медичними установами 

для постійного проживання дітей віком від 4 до 18 років зі складними порушеннями 

фізичного та психічного здоров'я. Ці установи також мають у своєму складі молодіжні 

відділення для осіб віком від 18 до 35 років. 

Таким чином, в установі одночасно перебувають маленькі діти і дорослі особи, що 

ускладнює догляд за дітьми, а також породжує ризик насильства дорослих вихованців над 

дітьми. Діти, влаштовані в таких установах, як правило, живуть у них і після досягнення 
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повноліття, до досягнення віку 35 років. У будинках-інтернатах вихованці діляться по 

статі, окремо функціонують установи для хлопчиків і для дівчат. 

            Заклади системи охорони здоров’я 

Будинок дитини Спеціалізація 
Кількість 

дітей 

1 КУ «Обласний спеціалізований будинок 

дитини» Житомирської обласної ради 

Для дітей з проблемами 

здоров’я 

51 

2 КЗ «Житомирський обласний 

спеціалізований будинок дитини для дітей-

сиріт та дітей, які залишилися без 

піклування батьків» Житомирської обласної 

ради 

Для дітей-сиріт та дітей, 

які залишилися без 

піклування батьків 

122 

 

Фактично, в будинках дитини діти можуть перебувати від народження до 4-х років 

включно. Діти перебувають в цих установах через проблеми  здоров'я, несприятливу 

економічну ситуацію в родині, народження поза шлюбом, а також в разі сирітства або 

позбавлення батьків батьківських прав. Як відомо, знаходження в установах інституційного 

догляду дітей раннього віку вкрай несприятливо відбивається на їх  розвитку. Тому, у 

відповідності з Національною стратегією, ці установи першими підлягають трансформації. 

Слід відмітити, що обидва будинки дитина Житомирської області, вже надають різні медичні 

і соціальні послуги сім'ям з дітьми. 

 Установи служб у справах дітей 

Центри реабілітації дітей Спеціалізація Кількість 

дітей 

1 КУ «Обласний центр соціально-

психологічної реабілітації дітей 

"Сонячний дім» Житомирської обласної 

ради 

Для дітей, які потребують 

соціальної та психологічної 

реабілітації 

50 

2 Коростенський міський центр соціально-

психологічної реабілітації дітей «Віри, 

Надії, Любові»  

Для дітей, які потребують 

соціальної та психологічної 

реабілітації 

22 

 

У центрах соціально-психологічної реабілітації дітей можуть перебувати діти-сироти, 

діти, позбавлені батьківського піклування, діти, які опинилися в складних життєвих 

обставинах у віці від 3 до 18 років. За законодавством України, такі центри можуть бути 

денними або мати денне і стаціонарне відділення. Обидва центри є стаціонарними закладами 

тривалого (до 9 місяців, а іноді і більше) перебування дітей. Вихованці центру, які досягли 

шкільного віку, навчаються в загальноосвітніх школах за місцем розташування центрів. У 

той же час, діти дошкільного віку не відвідують дитячих садків. 

Ці заклади надають тимчасовий догляд для дітей і могли б мати набагато менше 

клієнтів у разі існування послуг з раннього виявлення і втручання, послуг з підтримки сім'ї, а 

також послуг патронатного виховання. 
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Територіально заклади розташовані в області нерівномірно. У місті Житомирі - 

обласному центрі, знаходяться 6 закладів, в інших містах розташовано 7 закладів, в сільській 

місцевості - 11 закладів. 

Деякі заклади знаходяться на великій відстані від обласного центру, від районних 

центрів. 

Загальна проектна потужність всіх закладів становить 4096 місць. Планова потужність 

розрахована на 3149 місць, що дорівнює 77% від проектних можливостей закладів. У той же 

час фактична кількість дітей, які перебувають в закладах на час проведення дослідження, 

склала - 2756 осіб або 87% від планової потужності і 67% від проектної потужності. 

Дані показники свідчать про нераціональне використання приміщень і коштів на їх 

утримання. 

  9. Діти в закладах інституційного догляду 

У 24 закладах інституційного догляду виховується 2756 осіб. З них в: 

- закладах системи освіти - 2443 або 88,6% від загальної кількості дітей в інтернатах; 

- в закладах системи управління охорони здоров'я - 173 (6,3%) дитини; 

- в закладах системи соціального захисту - 68 (2,5%) дітей; 

- в закладах служб у справах дітей -72 (2,6%) дитини. 

 

 

      10. Розподіл дітей за віком 

З 2756 чоловік, що знаходяться в закладах інституційного догляду, діти віком: 

0-2 роки - 3,6%; 

3-5 років - 6,5%; 

6-10 років - 31,2%; 

11-15 років - 44,2%; 

16-17 років - 13,2%; 

старше 18 років -1,3%. 
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Тип закладу 0-2 

роки 

3-5 

років 

6-10 

років 

11 -15 

років 

16 -17 

років 

18 років 

і старше 

Спеціальна школа-інтернат 1 29 437 528 113 25 

Загальноосвітня школа-інтернат 0 7 165 216 25 1 

Навчально-реабілітаційний центр 1 47 121 46 13 10 

Санаторна школа-інтернат 0 0 86 89 16 1 

Ліцей-інтернат 0 0 0 289 177 0 

Будинок дитини 96 73 4 0 0 0 

Будинок-інтернат 0 0 20 29 19 - 

Центр соціально-психологічної 

реабілітації 

0 22 30 20 0 0 

Всього 98 178 863 1217 363 37 

 

В інституційних закладах виховуються 98 дітей у віці до 3-х років. Для дітей цього 

віку необхідно в першу чергу створити послуги для реінтеграції в сім'ю, а також припинити 

подальше направлення дітей молодшого віку дітей в інституції. 

381 дитина у віці старше 16 років в найближчі два роки закінчать навчання і покинуть 

заклади. 19 дітей, які проживають в будинках-інтернатах, і надалі залишаться в них. Це 

можна змінити, якщо своєчасно розвинути послугу проживання з підтримкою. 

Найбільшу категорію вихованців закладів складають діти шкільного віку від 6-ти до 

16-ти років. Цей факт також необхідно брати до уваги при плануванні послуг, зокрема - 

послуг інклюзивної освіти, а також послуг з підтримки сім'ї. 

11. Групи братів і сестер 

У закладах виховуються 675 дітей, які складають 292 родинні групи дітей (рідні брати 

і сестри). Тобто, в середньому по 2 дитини з однієї сім'ї. 

При цьому 258 дітей з 115 сімейних груп навчаються в спеціальних школах-

інтернатах та 100 дітей з 42 споріднених груп - в санаторній школі-інтернат. 

227 дітей з 96 сімейних груп знаходяться в загальноосвітніх школах-інтернатах. Ці 

діти не мають серйозних порушень здоров'я. Причиною їх перебування в інтернаті є складні 

життєві обставини сім'ї, а також відсутність достатньої кількості послуг з підтримки сім'ї, що 

і призвело до розлучення дітей з батьками. 

12. Статус дитини 

В інституційних закладах Житомирської області виховуються 262 дитини-сироти та 

діти, позбавлені батьківського піклування. З них, 187 дітей мають правові підстави для 

усиновлення. 

Слід зазначити, що 45 (16%) дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, мають опікуна або піклувальника і 5 дітей мають прийомних батьків або батьків-

вихователів, але навчаються і виховуються в інституційних закладах. Відносно цих дітей має 

місце подвійне фінансування: утримання дитини в закладі та виплати опікунам, 

піклувальникам, прийомним батькам, батькам-вихователям. 

Решта 2494 (90%) вихованців закладів мають батьків. 
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13. Причини влаштування дітей в установи 

Причини влаштування дітей в заклади інституційного догляду можна розділити на 

медичні та соціальні. 

В цілому за станом здоров'я до установ влаштовано 1653 дитини. 

Розподіл дітей

за причинами влаштування до закладів

60,0%23,1%

16,9%
стан здоров'я - 1653 дитини

соціальні причини - 637 дітей

отримання спеціалізованої

освіти - 166 дітей

 

 

До соціальних причин відноситься наявність у дитини статусу дитини-сироти або 

дитини, позбавленої батьківського піклування, а також складні життєві обставини сім'ї 

(бідність, ухилення батьків від виконання батьківських обов'язків, режим роботи і т.д.). З 

соціальних причин в заклади влаштовано 637 дітей. 

У спецшколах знаходяться діти зі спеціальними освітніми потребами, таким чином, 

причиною їх перебування в закладах є  відсутність достатньо розвиненої системи 

інклюзивної освіти. 

14. Форми і тривалість перебування дітей у закладах 

В інтернатних закладах існують три форми перебування дітей: цілодобове, денне, 

індивідуальне навчання. 

Форми перебування дітей у закладі
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Із загальної кількості дітей, які перебувають в інтернатних закладах, 2189 

(79,4%) знаходяться в закладі цілодобово, 506 (18,4%) - тільки в денний час і 61 дитина 

(2,2%) знаходиться на індивідуальному навчанні і проживає вдома. 

Слід також зазначити, що 1898 (69%) дітей, містяться в закладах за рахунок держави і 

858 (31%) дітей частково або повністю утримуються в закладі за рахунок батьків. 

            З 2756 вихованців установ, в закладах знаходяться: 

Тривалість  перебування Кількість дітей 

до 1 року 608 

1-3 роки 1155 

4-6 років 591 

7-9 років 283 

більше 10 років 119 

 

Тривалість перебування дітей в закладах

4,3%

10,3%

21,4%

22,0%

42,0%

до 1-го року 

1-3 роки

4-6 років

7-9 років

10 і більше років

 

В цілому 36% дітей знаходяться в закладах понад три роки. 

У найбільш скрутному становищі перебувають діти, які перебувають в закладах 

більше 7 років (15%), тому що тривале перебування дітей у закладах негативно позначається 

на їх фізичному і психологічному розвитку, призводить до порушення уподобань дитини та 

сім'ї та ізоляції дітей від суспільства. 

Кожна третя дитина (майже 36%) знаходиться в закладі тривалий час - від 3 до 10 і 

більше років. У 90% з дітей є батьки. Це свідчить про те, що робота з реінтеграції дітей в 

сім'ї проводиться недостатньо. 

15. Стан здоров'я дітей 

У всіх закладах інституційного догляду є діти з проблемами здоров'я. 

Закономірно, що в спеціальних і санаторній школі-інтернатах навчаються діти з 

певними нозологіями відповідно до спеціалізації закладу. 
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За даними дослідження, найбільшу частину становлять діти з порушенням 

інтелектуального розвитку - 994, на другому місці порушення мови - 823 і порушення зору – 

529. 

Види порушень здоров'я Кількість дітей 

Порушення опорно-рухового апарату 341 

Порушення зору 529 

Порушення слуху 246 

Порушення мови 823 

Затримка психічного розвитку 438 

Порушення інтелектуального розвитку 994 

Аутизм 77 

Синдром Дауна 56 

Серцево-судинні захворювання 438 

Захворювання органів дихання 80 

Захворювання органів травлення 81 

 

Багато дітей мають комплексні порушення. Крім того, серед дітей, які перебувають в 

установах, 841 (30,5%) дитина має інвалідність. 

Загальноосвітні школи не пристосовані для навчання дітей з порушеннями здоров'я, 

особливо дітей з важкими вадами слуху, зору та інтелектуального розвитку. Також школи і 

дошкільні установи не пристосовані для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату: 

відсутні пандуси, ліфти, поручні, не обладнані спеціальні санітарні кімнати. 

16. Розподіл дітей за географічним походженням 

Практично кожна п'ята дитина (22,2%) проживає в тому ж населеному пункті, де 

розташована установа. 

Найбільша кількість дітей, які проживають в тому ж населеному пункті, це діти 

санаторної школи-інтернату - 40,6% від загальної кількості учнів, в будинках дитини - 31,2%, 

в загальноосвітніх школах-інтернатах - 25,8%, спеціальних школах- інтернатах - 22,8%. 

У дитячих будинках-інтернатах немає жодної дитини з населеного пункту, в якому 

розташована установа. 

З інших населених пунктів того ж району, ОТГ, де знаходиться заклад, перебуває 

19,5% дітей. 

Таким чином, 42% вихованців інституційних установ перебувають в закладах, 

розташованих в межах району або ОТГ проживання дитини. 
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Розподіл дітей за географічним походженням

22,0%

19,0%

1,0%

58,0%

населений пункт, у якому знаходиться

заклад - 612 дітей

інше населені пункти району, ОТГ, у

якому знаходиться заклад - 537 дітей

інші області - 21 дитина

населені пункти інших районів, ОТГ -

1586 дітей

 

В інтернатах Житомирської області 21 дитина з інших областей України. З них: 8 - в 

спеціальних школах-інтернатах, 7 - в дитячих будинках-інтернатах, 6 - в навчально-

реабілітаційних центрах. 

17. Кадрове забезпечення закладів 

У 24-х установах інституційного догляду, що функціонують в Житомирській області, 

передбачено 2505,53 ставок. Кількість ставок зайнятих основними працівниками - 2441,6, 

сумісниками - 63,72. 

Розподіл кадрів за віком

8,0%

20,0%

28,0%

15,0%

29,0%

до 30 років

30-39 років

40-49 років

50-59 років

60 и более
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Кількість фактично працюючого персоналу за станом на 01.10.2017  становить 

2348 осіб, серед яких: 

адміністративний персонал - 132 (5%); 

технічний (допоміжний) персонал - 956 (41%); 

педагогічний і медичний персонал - 1260 (51%). 

Забезпечення установ спеціалізованими кадрами низька. В цілому вони складають 61 

фахівець - це тільки 2,6% від загальної кількості фактично працюючого персоналу. З них: 

соціальні працівники - 14, психологи - 23, логопеди - 24. 

Розподіл спеціалізованого персоналу за типами закладів не рівномірний. 

Розподіл спеціальних працівників по типам закладів
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Персонал закладів представлений різними віковими категоріями. 

Розподіл кадрів за віком

8,0%

20,0%

28,0%

15,0%

29,0%

до 30 дет

30-39 лет

40-49 лет

50-59 лет

60 и более
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Середній вік адміністративного персоналу - 40-49 років, технічного 

персоналу - 50-59 років, педагогічного персоналу - 40-49 років, медичного персоналу - 30-39 

років. 

Загальна кількість осіб у віці від 50 років і старше - 1001 особа, що становить 42,63% 

від усіх працівників закладів. 

Середній вік адміністративного персоналу - 40-49 років, технічного персоналу - 50-59 

років, педагогічного персоналу - 40-49 років, медичного персоналу - 30-39 років. 

Кількість працівників, які вийшли на пенсію, але продовжують працювати в закладах 

становить 668 осіб, що становить 28,45% від числа всього персоналу. Найбільша процентна 

частина їх представлені технічним персоналом - 32%, педагогічний і медичний - 25%, 

адміністративний - 29,55%. 

Розподіл співробітників пенсійного віку за типами установ 

Типи інтернатів Пенсіонери  Всього % 

Будинок-інтернат 105 253 41,5 

Будинок дитини 84 262 32,1 

Навчально-реабілітаційний центр 61 218 28,0 

Спеціальна школа-інтернат 275 1014 27,1 

Санаторна школа-інтернат 30 111 27,0 

Ліцей-інтернат 41 162 25,3 

Загальноосвітня школа-інтернат 55 247 22,3 

Центр соціально-психологічної реабілітації 17 81 21,0 

 

Найбільша частка пенсіонерів працює в дитячих будинках-інтернатах - 105 осіб, що 

становить 41,5% від загальної кількості працівників (253 чол.). Найвищий показник у 

Тетерівському дитячому будинку-інтернат - 46,74%. Найменша кількість пенсіонерів в 

ЦСПР, близько 20%. Найнижчий, 14,15% - в Бердичівській загальноосвітній школі-інтернаті 

I-III ступенів. 

18. Матеріально-технічна база закладів 

Загальна площа земельних ділянок, які перебувають у власності закладів становить 

243,11 га. 

Найбільшу площу земельних ділянок мають Новоборівський дитячий будинок - 

інтернат - 66,28 га; Романівський дитячий будинок-інтернат - 39,4 га; Любарська спеціальна 

загальноосвітня школа-інтернат - 17,641 га; Житомирська спеціальна загальноосвітня школа-

інтернат - 16,811 га; Кмитівська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат - 14,981 га. 

Загальна площа будівель, що знаходяться на балансі закладів, становить 106984 м2, з 

них корисна площа - 81676 м2, тобто четверта частина площ (25308 м2) використовується для 

технічних і допоміжних цілей. 

Найбільшу площу будівель мають Житомирський обласний ліцей-інтернат для 

обдарованих дітей - 4681,3 м2; Ушомирська загальноосвітня школа-інтернат I-II ст. - 9167 м2; 
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Бердичівська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат - 8934 м2; Радомишльська 

загальноосвітня санаторна школа-інтернат I-II ступенів - 8536 м2. 

У 20 закладах інституційного догляду встановлено автономне опалення. Крім того, 2 

заклади - центри соціально-психологічної реабілітації дітей - використовують опалення від 

мережі населеного пункту; 1 заклад - Житомирська спеціальна загальноосвітня школа-

інтернат - використовує газове / пічне опалення; 1 заклад - Новоград-Волинська 

загальноосвітня школа-інтернат I-II ступенів отримує опалення від постачальника. 

Житомирська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат I-III ступенів № 1 

використовує як автономне опалення, так і опалення від мережі населеного пункту, 

Тетерівський дитячий будинок-інтернат використовує крім автономного опалення, ще й 

опалення дровами. 

Всі установи мають гаряче водопостачання. 

Всього на балансі установ знаходиться 227 будівель. Для організації освітнього 

процесу, в 14 закладах навчальні корпуси розташовані в 31 будівлі. Також, 10 установ мають 

спальні корпуси, які розміщуються в 16 будівлях, і 15 установ мають навчально-спальні 

комплекси, які розташовані в 31 будівлі. 

З 78 будівель тільки одна побудована в 2009 році, всі інші будівлі були споруджені в 

1910-1990 роки. 

Крім того, інтернатні установи мають 149 будинків іншого призначення (їдальні, 

гаражі, теплиці, майстерні та інше). 

Розподіл будівель за призначенням

7,0%

13,7%

13,7%
65,6%

навчальні корпуси - 31

спальні корпуси - 16

навчально-спальні корпуси - 31

будівлі іншого призначення - 149

 

У 23 закладах, в спальних корпусах функціонує 129 кімнат для особистої гігієни, в 

яких 176 душів. Крім того, в 13 установах є кімнати особистої  гігієни в окремих будівлях (30 

душових кімнат, в яких 117 душів). 

Матеріально-технічна база закладів для дітей налічує 73 транспортні засоби: 

21 автомобіль / мікроавтобус; 

21 легковий автомобіль; 

18 вантажних автомобілів; 
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13 інших транспортних засобів. 

Зокрема, у користуванні закладів  системи охорони здоров'я - 5 транспортних засобів, 

системи соціального захисту - 13, системи освіти - 54, служб у справах дітей. 

Коростенський міський центр соціально-психологічної реабілітації не має 

транспортних засобів. 

19. Фінансове забезпечення закладів 

Фінансове забезпечення закладів інституційного догляду здійснюється з кількох 

джерел фінансування: державного, обласного, місцевого бюджету та недержавних джерел 

(спонсорська, благодійна допомоги і т.п.). 

 

Рік 
Державний 

бюджет 

Обласний 

бюджет 

(грн) 

Районний та 

міський бюджет 

(грн) 

Бюджет 

ОТГ 

(грн) 

Спонсорська та 

благодійна допомога 

(грн) 
2016 - 

 

192 207 920 

 

2 093 368 

 

- 

 

8 866 671 

 

2017 - 

 

259 328 140 2 879 038 

 

350000 8 877 266 

 

 

20. Витрати на утримання установ за категоріями 

У загальній сумі витрат у 2017 році на утримання інтернатних установ найбільшу 

частку займає оплата праці персоналу – 199 992 738 грн, що становить 75,1% від загальних 

витрат. Розмір виплати на заробітну плату зріс в кожному з типів установ в порівнянні з 2016 

роком (72971585 грн): 

- в дитячих будинках-інтернатах - з 59% в 2016 році до 69% в 2017 році; 

- в будинках дитини - з 66% (2016) до 74% (2017); 

- в ліцеї-інтернат - з 50% (2016) до 65% (2017); 

- в санаторній школі-інтернат - з 59% (2016) до 72% (2017); 

- в спеціальних школах-інтернат - з 70% (2016) до 80% (2017); 

- в загальноосвітніх школах-інтернат - з 52% (2016) до 64% (2017); 

- в навчально-реабілітаційних центрах - з 74% (2016) до 84% (2017); 

- в центрах соціальної реабілітації - з 59% (2016) до 69% (2017). 

 

Витрати за категоріями, 2017 р.

75,1%

8,6%

0,5%

11,2%

1,1%

3,5%

оплата праці - 75,1 %

комунальні послуги та

енергоносії - 8,6 %

капітальні видатки (придбання

обладнання і предметів

довгострокового користування,

капітальні ремонти тощо) - 0,5 %

видатки на продукти харчування

- 11,2 %

видатки на одяг та взуття,

медикаменти - 1,1 %

інші видатки на предмети,

матеріали, обладнання, інвентар,

оплату послуг тощо - 3,5 %
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Варто відзначити, що в 2017 році, в порівнянні з 2016 роком, приблизно 1,9 рази 

скоротилися витрати на капітальні ремонти, придбання обладнання і предметів 

довгострокового користування. Витрати на капітальні ремонти приміщень відомств більш 

характерні для 2016 роки (1727087 грн) і значно скорочені (1216090 грн) або повністю 

відсутні в деяких установа у 2017 році. 

Витрати на харчування дітей у 2017 році скоротилися на 3603913 грн. в порівнянні з 

2016 роком. У 2016 році витрати на харчування дітей складають 16,8% (33385747 грн) від 

загальної суми фінансування 2016 р., в 2017 складають - 11,2% (29781834 грн) від загальної 

суми фінансування 2017 р. 

Витрати на одяг і взуття в 2017 році скоротилися на 1636824 грн в порівнянні з 2016 

роком. У 2016 році витрати складають 1,7% (3427303 грн) від загальної суми фінансування в 

2016 році, в 2017 році - 0,7% (1790479 грн) від загальної суми фінансування в 2017 році. У 

дитячих будинках-інтернатах в 2017 році були незначні витрати на одяг і взуття. 

Стабільно незначними, близько 1%, є витрати на медикаменти дітей. 

 

Витрати по статтях 
2016 р. 

(грн) 

2017 р. 

(грн) 

Різниця 

(грн) 

Фактична сума, отримана установою з 

відповідного бюджету для здійснення статутної 

діяльності 

198585626 266387065 +67801439 

Оплата праці з нарахуваннями 127021153 199992738 +72971585 

Капітальні витрати на придбання обладнання і 

предметів довгострокового користування 
734639 805331 +70692 

Витрати на капітальні ремонти будинків 1727087 510997 -1216090 

Комунальні послуги та енергоносії 21884240 23019191 +1134951 

Витрати на продукти харчування 33385747 29781834 -3603913 

Витрати на медикаменти 1115314 1151136 +35822 

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар (в 

тому числі витрати на одяг, взуття) 

6996626 

(3427303) 

3922179 

(1790479) 

-3074447 

(-1636824) 

Оплата послуг (крім комунальних), в тому числі 

поточні ремонти 
2663948 4324000 +1660052 

Інші видатки 3056872 2879659 -177213 

 

21. Витрати на одну дитину в 2016 - 2017 рр. 

Не дивлячись на зростання фінансування, зростання в якості догляду за дітьми не 

спостерігається, оскільки прямі витрати на потреби дитини пропорційно зменшуються в 

закладах усіх відомств. У 2017 році всього 32723449 грн (12,3% від загальної суми 

фінансування 2017 р.) було витрачено на забезпечення потреб дитини: витрати на 

харчування, витрати на лікування, витрати на одяг, взуття. 

Витрати в 2017 році на утримання однієї дитини в місяць в різних типах установ різні 

і варіюють від 3573 грн (ліцей-інтернат) до 14034 грн. (будинок дитини), 10832 грн (дитячий 

будинок-інтернат). В середньому витрати на 1 дитину в інституційному закладі складають 

близько 7,6 тис.грн в місяць. 

У окремих установах вартість утримання дитини в 2017 році в порівнянні з 2016 

роком зросла в середньому на 1,32 рази: в дитячому будинку-інтернаті (з 8035 грн до 10832 

грн на одну дитину), в будинку дитини (з 10517 грн до 14034 грн. на одну дитину), в 

загальноосвітній школі інтернаті (з 4884 грн до 5635 грн). 
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Тип закладу Середньо

річна 

кількість 

 дітей  

в 2016 р. 

Витрати 

2016 р. 

(грн) 

2016 р. 

в 

середнь

ому на 1 

дитину/

місяць 

(грн) 

Середнь

орічна 

кількіст

ь дітей 

в 

2017 р. 

Витрати 

2017 р. 

(грн) 

2017 

р. в 

серед

ньом

у на 1 

дити

ну/мі

сяць 

(грн) 

Дитячий будинок-

інтернат 

80 7 713 213 8035 68 8 838 554 10832 

Будинок дитини 173 21 827 580 10514 173 29 136 290 14034 

Ліцей-інтернат (без 

спонсорської та 

благодійної допомоги) 

469 16 153 744 2870 474 20 319 227  3573 

Санаторна школа-

інтернат (без 

спонсорської та 

благодійної допомоги) 

200 9 585 184 3994 209 13 039 063 5199 

Загальноосвітня 

школа-інтернат (без 

спонсорської та 

благодійної допомоги) 

446 26 140 034 4884 472 31 917 188 5635 

Спеціальна школа-

інтернат (без 

спонсорської та 

благодійної допомоги) 

1194 94 744 975 6613 1187 131 020 571 9198 

Навчально-

реабілітаційний центр 

(без спонсорської та 

благодійної допомоги) 

213 16 249 628 6357 229 23 949 831 8715 

Центр соціально-

психологічної 

реабілітації дітей 

187 6 171 268 2750 191 8 166 341 3563 

 

Результати аналізу аспектів фінансування установ інституційного догляду та 

виховання дітей вказують на відсутність чіткого бачення і ефективного використання 

фінансових коштів: в той час як в цілому реєструється зростання фінансових вкладень, 

асигнування на забезпечення потреб дитини складають досить малу частку витрат. 

Констатація того, що частка витрат на забезпечення потреб дитини незначна, в 

порівнянні з витратами на утримання будинків і на оплату праці персоналу, вказує на 

необхідність перерозподілу фінансових ресурсів установ інституційного догляду та 

виховання дітей на розвиток послуг, що забезпечують проживання дітей в сімейному середу 

або середовищі сімейного типу і інклюзію дітей в загальноосвітні заклади. 
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ІІ. Загальні констатації за результатами оцінки становища дітей в ситуації 

ризику і послуг, що надаються дітям та їхнім родинам 

1. Частка дітей в Житомирській області становить 18,3% від загальної чисельності 

населення. У порівнянні з 2009 роком, кількість дітей в області зменшилася на 26 тисяч 

(10%). 

2. Кожна п'ята дитина (більше 18% від загальної чисельності дітей: діти, які 

перебувають у складних життєвих обставинах,  діти-сироти і діти, що залишилися без 

піклування батьків, діти з порушенням розвитку, діти, розміщені в інтернатних закладах) 

потребує захисту і підтримки. 

3. Тільки 67% дітей від 1 до 6 років охоплені дошкільною освітою. Кількість дітей у 

дошкільних навчальних закладах перевищує на 16% їх планову потужність. 

4. Мережа загальноосвітніх навчальних закладів забезпечує  охоплення всіх дітей 

шкільною освітою. Кількість дітей у загальноосвітніх навчальних закладах становить 54% 

від їх планової потужності. 

5. Кількість дітей, що мають обмеження можливостей (інвалідність) становить 2,6% 

від загальної кількості учнів. Кількість дітей з особливими освітніми потребами та дітей на 

індивідуальному навчанні становить 3,9% від загальної кількості учнів. 

6. Розвиток служб і послуг для інклюзивної освіти на етапі ініціювання. 

7. Медичні послуги в Житомирській області доступні, в той же час відсутня система 

послуг раннього втручання. 

8. У регіоні є досить велика кількість сімей, що опинилася в складних життєвих 

ситуаціях і сімей, які потребують соціальної підтримки (7%). В той же час, мережа 

соціальних послуг забезпечує лише в незначній мірі їх потреби. 

9. Відсутні послуги для дітей та молоді із складними вадами розвитку. 

10. Недостатній розвиток соціальних послуг щодо підтримки сім'ї, послуг, що 

заміщають сім'ю, послуг сімейного типу (альтернативних), послуг для дітей з інвалідністю та 

їх сімей, а також послуг інклюзивної освіти  призводить до щорічної інституціалізації 

великої кількості дітей. 

11. Система інституційного догляду і виховання дітей включає 24 заклади, 

підпорядковані структурам освіти, охорони здоров'я та соціального захисту. 

12. Кількість дітей в закладах інституційного догляду і  виховання становить 87% від 

їх планової і 67% від їх проектної потужності. 

13. У закладах інституційного догляду і виховання знаходиться близько 80% дітей 

шкільного віку, 98 дітей у віці 1-3 років. 

14. 10% дітей, які перебувають у  закладах інституційного догляду і виховання  - діти-

сироти та діти,  позбавлені батьківського піклування,  90% дітей мають батьків. 

15. Підставою для розміщення дітей в заклади інституційного догляду і виховання є 

проблеми розвитку дитини і їх особливі освітні потреби (60%), соціальні причини (23%), 

поглиблене вивчення окремих предметів (17%). 

16. Для 79,4% дітей розміщення в закладі  є цілодобовим, 18,4% - денним, 2,2% - 

індивідуальне навчання вдома. 

17. Найбільша кількість дітей в закладах інституційного догляду і виховання – 994 

дитини, мають порушення інтелектуального розвитку, 823 – порушення мови, 52 – 

порушення зору. 
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18. Кожна п'ята дитина, яка перебуває в  закладі інституційного догляду і 

виховання, проживає в населеному пункті розташування закладу; з інших областей України - 

21 дитина. 

19. Педагогічний і медичний персонал закладів інституційного догляду і виховання 

становить 51%, технічний - 41%, адміністративний - 5%, спеціалізований - близько 3%. 

20. 28,45% від числа всього персоналу є пенсіонерами. Найбільший відсоток його 

представлений технічним персоналом - 32%, педагогічний і медичний – становить 25%, 

адміністративний - 29,55%. 

21. Матеріально-технічна база закладів інституційного догляду і виховання включає 

227 будинків, 73 транспортні засоби: 21 автомобіль / мікроавтобус, 21 легковий автомобіль, 

18 вантажних автомобілів і 13 інших транспортних засобів. Загальна площа земельних 

ділянок, які перебувають у власності закладів, становить 243,11 га. 

22. Територіально заклади розташовані нерівномірно: 13 закладів розташовані в 

містах і 11 - в сільській місцевості. Деякі заклади знаходяться у важкодоступних місцях, на 

великій відстані від обласного і районних центрів. 

23. Спостерігається  зростання фінансових вкладень в інституційні заклади. У 

порівнянні з 2016 роком, у 2017 році з обласного бюджету виділено   приблизно  1,35 разів 

більше фінансових коштів, а з районного та міського бюджетів  приблизно 1,37 рази. 

Фінансові вкладення, в основному, витрачаються на утримання будинків і оплату праці 

персоналу. 

 

 

ІІІ. Загальні висновки за результатами оцінки становища дітей в ситуації ризику 

і послуг, що надаються дітям та їхнім родинам 

 

І. Сфера захисту прав дітей, потребує модернізації і якісного реформування. У процесі 

реформи слід акцентувати увагу на такі основні  напрями: 

1. Діяльність структурних підрозділів органів влади, установ, організацій 

громадянського суспільства повинна бути орієнтована на створення скоординованої, стійкої 

системи забезпечення і захисту прав дітей, заснованої на принципі дотримання найвищих 

інтересів дитини, які попередили б розлучення дитини з сім'єю та інституціалізацію дітей. 

            2. На рівні громад повинні бути створені і надані дітям та сім'ям з дітьми якісні та 

ефективні послуги, орієнтовані на отримувачів, що відповідають їхнім потребам, засновані 

на принципі міжвідомчого співробітництва та сприяння. 

3. Послуги мають надаватися кваліфікованими кадрами. З цією метою, повинні бути 

розроблені комплексні програми нарощування людського потенціалу, безперервної 

підготовки та перекваліфікації персоналу на всіх рівнях. 

4. Система закладів інституційного догляду і виховання дітей повинна бути поступово 

реформована і трансформована, так як вона не забезпечує право дітей на виховання в сім'ї та 

навчання в загальному середовищі. 

5. Реформа закладів інституційного догляду і виховання дітей повинна здійснюватися 

з дотриманням таких принципів: 
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реінтеграція дітей із закладів ґрунтується на оцінці ситуації і на 

індивідуальному плані; 

при прийнятті рішення про вибір форми влаштування дитини, пріоритетними є його 

думка і попередня підготовка; 

служби у справах дітей та заклади, що надають соціальні послуги, повинні бути 

створені на рівні спільноти; 

підтримка сімей, в які повертаються діти, повинна здійснюватися до, під час і після 

реінтеграції; 

попередження розміщення дітей в заклад інституційного догляду та виховання 

необхідно вирішувати за допомогою розвитку відповідних соціальних послуг; 

для найбільш ефективного використання ресурсів, процес оптимізації закладів  

інституційного догляду і виховання дітей повинен супроводжуватися перерозподілом 

фінансових, матеріальних і людських ресурсів до новостворених соціальних послуг та послуг 

інклюзивної освіти. 

7. Важливість, необхідність та незворотність процесів реформи повинні бути доведені 

до громадськості та осіб (керівників і фахівців), залучених до процесу захисту дитини та 

сім'ї. Формування правильної громадської думки є однією з головних передумов успіху 

реформи. 

8. Діти (на рівні спільнот, що знаходяться в закладах інституційного догляду і 

виховання, випускники закладів з особливими потребами і без) повинні бути залучені і брати 

участь в процесах реформ і прийнятті рішень, які їх стосуються. 

9. Для проведення реформи системи захисту дітей, повинні бути заплановані ресурси 

(фінансові, людські, матеріальні), ґрунтуючись на принципах достатності, якості і 

ефективного використання. 

10. Постійний моніторинг на всіх рівнях системи захисту дитини та сім'ї, і періодична 

оцінка повинні супроводжувати процеси реформи та відповідні зміни і доповнення повинні 

бути внесені, для забезпечення правильного курсу реформи. 

 

Для здійснення вищезазначених цілей, пропонується  план заходів  реформування 

системи інституційного догляду і виховання дітей  в Житомирській області на 2018-

2026 роки. 



 

 ПЛАН ЗАХОДІВ 

РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ІНСТИТУЦІЙНОГО  ДОГЛЯДУ І ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ В ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

НА 2018-2026 РОКИ 

 

Завдання Назва заходів Термін 

виконання 

Відповідальні 

виконавці 

Показники 

виконання 

Фінансова 

потреба 

Основна мета плану: Послідовне реформування діючої системи забезпечення прав дітей в регіоні та формування системи, яка забезпечить 

проживання, догляд і виховання дитини в сім’ї або в умовах максимально наближених до сімейних 

І. Координація та взаємодія в процесі реформування системи інституційного догляду і виховання дітей 

 

Специфічні цілі: 

створення ефективних механізмів координації і взаємодії усіх суб'єктів реформування системи інституційного догляду і виховання дітей; 

визначення рівнів відповідальності в процесі реформи; 

інтегрування основних принципів, цілей і завдань Національної стратегії в План заходів регіональної програми та відомчі плани, плани місцевих 

адміністрацій; 

впровадження механізму прийняття рішень в інтересах дитини, залучення дітей до прийняття рішень, що стосуються їх долі. 

1.1. Забезпечити 

організаційну 

спроможність щодо 

здійснення 

реформування 

системи 

інституційного 

догляду і виховання 

дітей у регіоні 

1.1.1. Створення Координаційної ради з питань 

охорони дитинства та підтримки сім'ї (зі статусом 

координаційного органу з реалізації реформи системи 

інституційного догляду і  виховання дітей). 

III квартал  

2018 р.  

Обласна державна 

адміністрація 

Розпорядження 

голови 

облдержадмініст

рації про 

створення 

Координаційної 

ради та 

затвердження 

Положення про 

її діяльність 

Не 

потребує 

1.1.2. Проведення засідань Координаційної ради з щокварталу Голова та члени Протоколи 

засідань, 

Не 

потребує 
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питань охорони дитинства та підтримки сім'ї. Координаційної ради прийняті 

рішення 

1.1.3. Проведення щорічного відкритого / 

розширеного засідання Координаційної ради з питань 

охорони дитинства та підтримки сім'ї для подання 

загального звіту про хід / рівні реалізації реформи. 

щороку Голова та члени 

Координаційної ради 

Представлені 

звіти, 

протокол 

засідання 

Не 

потребує 

1.1.4.   Розробка рекомендацій для місцевих органів 

влади щодо створення  координаційних рад з питань 

охорони дитинства та розвитку системи соціальних 

послуг для підтримки дітей і сім'ї. 

IУ квартал 

2018 р. 

Департамент праці, 

соціальної та сімейної 

політики 

облдержадміністрації, 

управління освіти і 

науки 

облдержадміністрації, 

управління охорони 

здоров’я 

облдержадміністрації, 

служба у справах 

дітей 

облдержадміністрації, 

обласний центр 

соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді 

Розроблені / 

затверджені 

рекомендації 

Не 

потребує 

1.1.5. Створення, в усіх районах, містах,  об'єднаних 

територіальних громадах координаційних рад з 

питань охорони дитинства та розвитку системи 

соціальних послуг для підтримки дітей і сім'ї. 

IУ квартал  

2018 р. 

Райдержадміністрації, 

органи місцевого 

самоврядування (за 

згодою) 

Розпорядження 

голів місцевих 

державних 

адміністрацій/ 

рішення органів 

місцевого 

самоврядування 

про створення 

Не 

потребує 
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координаційних 

рад 

 1.1.6. Розробка, затвердження та впровадження 

щорічних галузевих робочих планів з реалізації 

Регіонального плану реформування системи 

інституційного догляду і виховання дітей  в 

Житомирській області на 2018-2026 роки. 

Щороку до 

1 лютого 

Департамент праці, 

соціальної та сімейної 

політики 

облдержадміністрації, 

управління освіти і 

науки 

облдержадміністрації, 

управління охорони 

здоров’я 

облдержадміністрації, 

служба у справах 

дітей 

облдержадміністрації, 

обласний центр 

соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді 

Розроблені/затве

рджені робочі 

плани 

Не 

потребує 

 1.1.7. Розробка механізму міжвідомчого 

співробітництва в цілях прийняття рішень в інтересах 

дитини всіма суб'єктами забезпечення і захисту її 

прав. 

I квартал  

2019 р. 

Департамент праці, 

соціальної та сімейної 

політики 

облдержадміністрації, 

управління освіти і 

науки 

облдержадміністрації, 

управління охорони 

здоров’я 

облдержадміністрації, 

служба у справах 

Розроблений/зат

верджений 

механізм 

Не 

потребує 
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дітей 

облдержадміністрації, 

обласний центр 

соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді 

1.2 Залучити 

недержавні 

організації  до 

реалізації 

Регіонального плану 

реформування 

системи 

інституційного 

догляду і виховання 

дітей  в 

Житомирській 

області на 2018-2026 

роки 

1.2.1.  Проведення дослідження та створення переліку 

недержавних організацій, що здійснюють діяльність в 

сфері захисту прав дітей, надають послуги для дітей і 

сімей з дітьми на території регіону в сфері освіти, 

соціального захисту, охорони здоров'я та реабілітації. 

IУ квартал  

2018 р. 

Департамент праці, 

соціальної та сімейної 

політики 

облдержадміністрації, 

управління освіти і 

науки 

облдержадміністрації, 

управління охорони 

здоров’я 

облдержадміністрації, 

служба у справах 

дітей 

облдержадміністрації, 

обласний центр 

соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді 

Створений і 

оприлюднений / 

доступний 

регіональний 

реєстр 

організацій 

Не 

потребує 

 1.2.2. Розробка Меморандуму про співпрацю між 

органами влади та недержавними організаціями у 

сфері забезпечення та захисту прав дітей в процесі 

реалізації Регіонального плану реформування системи 

інституційного догляду і виховання дітей  в 

Житомирській області на 2018-2026 роки. 

IУ квартал  

2018 р. 

Обласна державна 

адміністрація 

Розроблений/ 

підписаний 

Меморандум 

Не 

потребує 

 1.2.3. Залучення недержавних організацій в наданні 

підтримки місцевим державним адміністраціям та 

2018-2026 Райдержадміністрації, 

органи місцевого 

Розпорядження/

рішення про 

Не 

потребує 
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органам місцевого самоврядування  самоврядування (за 

згодою)  

включення 

представників 

недержавних 

організацій (за 

згодою) до 

складу 

координаційних 

рад, комісій. 

Укладені 

договори 

ІІ. Розвиток освітніх, медичних, соціальних і реабілітаційних послуг для дітей і сімей з дітьми 

Специфічні цілі: 

створення системи якісних і ефективних послуг на рівні громад, що відповідають потребам дітей і сімей з дітьми, з метою попередження розлучення 

дітей з біологічною родиною; 

забезпечення дітей-вихованців закладів інституційного догляду послугами, необхідними для реінтеграції в суспільство, утримання та виховання 

дітей в сімейному середовищі; 

збільшення кількості дітей з особливими освітніми потребами, охоплених інклюзивним навчанням, на 30% щороку (починаючи з 2018 року);  

забезпечення надання соціальних послуг дітям та сім'ям з дітьми (включно недержавними організаціями), не менше 50%  від загальної кількості 

тих, хто потребує таких послуг 

Освітні послуги 

2.1 Забезпечити 

розвиток системи 

надання послуг  в 

інклюзивному 

середовищі 

2.1.1. Створення та забезпечення функціонування 

інклюзивних ресурсних центрів (ІРЦ): 

2018 р. - 25 

2019 р. - 5 

 

2018-2020  Управління освіти і 

науки 

облдержадміністрації, 

районні державні 

адміністрації, органи 

місцевого 

самоврядування (за 

згодою) 

30 ІРЦ створені і 

функціонують 

За 

розрахунк

ами 

надавача 

послуг 

наближено

го до 

споживача 

2.1.2. Створення  команд психолого-педагогічного 2018-2019  Управління освіти і У 680 закладах Не 

потребує 
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супроводу в закладах загальної середньої та 

дошкільної освіти. 

науки 

облдержадміністрації  

створені і діють  

команди 

2.1.3. Створення команд з розробки індивідуальної 

програми розвитку дітей з особливими освітніми 

потребами в закладах загальної середньої та 

дошкільної освіти. 

2018-2019  Управління освіти і 

науки 

облдержадміністрації, 

навчальні заклади  

У 680 школах 

створені і діють 

команди зі 

створення 

індивідуальної 

програми 

розвитку 

Не 

потребує 

 2.1.4. Створення  ресурсних кімнат у закладах 

загальної середньої освіти. 

2019-2025  Управління освіти і 

науки 

облдержадміністрації,

районні державні 

адміністрації, органи 

місцевого 

самоврядування (за 

згодою), навчальні 

заклади 

У 195 школах 

створені і діють 

інклюзивні 

ресурсні кімнати 

За 

розрахунк

ами 

надавача 

послуг 

наближено

го до 

споживача 

 2.1.5. Забезпечення послуги особистого асистування в 

навчальних закладах, для дітей з порушеннями 

розвитку. 

2019-2026  Управління освіти і 

науки 

облдержадміністрації 

Потреби 

визначені. 

300 дітям зі 

складними 

порушеннями 

розвитку 

забезпечений 

доступ до освіти 

За 

розрахунк

ами 

надавача 

послуг 

наближено

го до 

споживача 

2.2 Забезпечити 

догляд дітей у 

громаді за місцем 

2.2.1. Створення та забезпечення доступності послуги 

продовженого дня в навчальних закладах I та II 

2018-2019  Управління освіти і 

науки 

Потреби 

визначені. 

 

За 

розрахунк
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проживання ступенів: 

2018 р. - в 60% навчальних закладів I ступенів 

2019 р. - в 100% навчальних закладів I ступеня, 50% - 

II ступеня. 

облдержадміністрації,  

районні державні 

адміністрації, органи 

місцевого 

самоврядування (за 

згодою), навчальні 

заклади 

 

Групи / послуги 

продовженого 

дня в 

навчальних 

закладах I та II 

ступенів 

створені і 

функціональні. 

86766 дітей 

користуються 

послугами 

ами 

надавача 

послуг 

наближено

го до 

споживача 

 2.2.2. Забезпечення гарячим харчуванням дітей у 

закладах I і II ступенів: 

2018 р. - 100% дітей I ступеня 

2020 р. - 40% дітей II ступеня 

2021 р. - не менше 80% дітей II ступеня. 

2018-2026  Управління освіти і 

науки 

облдержадміністрації,  

районні державні 

адміністрації, органи 

місцевого 

самоврядування (за 

згодою) 

Потреби 

визначені. 

105030 дітям 

надається гаряче 

харчування 

За 

розрахунк

ами 

надавача 

послуг 

наближено

го до 

споживача 

2.2.3. Забезпечення доступу до освіти дітям 

дошкільного віку, в тому числі дітям з обмеженими 

можливостями, шляхом створення 52 нових 

дошкільних закладів. 

2018-2025  Управління освіти і 

науки 

облдержадміністрації, 

районні державні 

адміністрації, органи 

місцевого 

самоврядування (за 

згодою) 

Дошкільні 

навчальні 

заклади створені 

та 

функціонують. 

48000  дітям 

забезпечений 

доступ до освіти 

За 

розрахунк

ами 

надавача 

послуг 

наближено

го до 

споживача 

2.2.4. Створення та забезпечення доступності послуги 2018-2020  Управління освіти і Потреби За 

розрахунк
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продовженого дня (чергової групи) в дошкільних 

навчальних закладах: 

2018 р. - 90% навчальних закладів  

2019 р. - 100% навчальних закладів. 

науки 

облдержадміністрації, 

районні державні 

адміністрації, органи 

місцевого 

самоврядування (за 

згодою), навчальні 

заклади 

визначені. 

Чергові групи 

створені і 

функціонують 

ами 

надавача 

послуг 

наближено

го до 

споживача 

 2.2.5. Забезпечення перевезення дітей з особливими 

освітніми потребами для отримання освітніх послуг в 

закладах загальної середньої та дошкільної освіти. 

2018-2026  Управління освіти і 

науки 

облдержадміністрації, 

районні державні 

адміністрації, органи 

місцевого 

самоврядування (за 

згодою) 

Потреби 

визначені. 

70 дітям з 

особливими 

освітніми 

потребами 

забезпечений 

доступ до освіти 

За 

розрахунк

ами 

надавача 

послуг 

наближено

го до 

споживача 

Медичні послуги 

2.3 Створити 

систему надання 

медичних послуг 

2.3.1. Створення ефективної системи надання 

первинної медичної допомоги відповідно до 

встановлених нормативів. 

2018-2026  Управління охорони 

здоров’я 

облдержадміністрації, 

районні державні 

адміністрації, органи 

місцевого 

самоврядування (за 

згодою) 

100% дитячого 

населення мають 

доступ і 

забезпечені 

медичними 

послугами 

За 

розрахунк

ами 

надавача 

послуг 

наближено

го до 

споживача 

 2.3.2. Забезпечення патронажного сестринського 

спостереження за новонародженими і дітьми раннього 

віку із сімей, які опинилися в складних життєвих 

2018-2026  Управління охорони 

здоров'я 

облдержадміністрації, 

100% 

новонароджених 

і дітей раннього 

За 

розрахунк

ами 
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обставинах спільно із соціальними працівниками. департамент праці, 

соціальної та сімейної 

політики 

облдержадміністрації, 

обласний центр 

соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді, 

районні державні 

адміністрації, органи 

місцевого 

самоврядування (за 

згодою) 

віку охоплені 

патронажним 

наглядом 

надавача 

послуг 

наближено

го до 

споживача 

 2.3.3. Забезпечення середовища безпечного для життя 

дитини в закладах дошкільної та загальної середньої 

освіти. 

2018-2026  Управління освіти і 

науки 

облдержадміністрації, 

управління охорони 

здоров'я 

облдержадміністрації, 

навчальні заклади 

Розроблені та 

затверджені 

критерії 

середовища 

безпечного для 

життя дитини у 

закладах 

дошкільної та 

загальної 

шкільної освіти. 

У 100% закладах 

дошкільної та 

загальної 

шкільної освіти 

введені посади 

медичної сестри 

За 

розрахунк

ами 

надавача 

послуг 

наближено

го до 

споживача 

 2.3.4. Забезпечення ефективної системи вторинної 2019-2025  Управління охорони Мережа закладів За 
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медичної допомоги. Розвиток установ, що надають 

спеціалізовану медичну допомогу для дитячого 

населення. 

здоров'я 

облдержадміністрації, 

районні державні 

адміністрації, органи 

місцевого 

самоврядування (за 

згодою) 

розвинена і 

функціонує 

розрахунк

ами 

надавача 

послуг 

наближено

го до 

споживача 

2.4 Забезпечити 

профілактичну 

діяльність з метою 

попередження 

ризиків народження 

дітей з порушеннями 

здоров’я  

2.4.1. Створення і розвиток мережі центрів /  кабінетів 

планування сім'ї зі школами відповідального 

батьківства при кожній жіночій консультації. 

2018-2026  Управління охорони 

здоров'я 

облдержадміністрації, 

районні державні 

адміністрації, органи 

місцевого 

самоврядування (за 

згодою), недержавні  

організації (за 

згодою) 

Розроблено, 

затверджено та 

впроваджується 

програма 

навчання 

молодих батьків 

по догляду і 

вихованню 

новонародженої 

дитини 

 За 

розрахунк

ами 

надавача 

послуг 

наближено

го до 

споживача 

 2.4.2. Розробка і впровадження механізму взаємодії: 

пологовий будинок - патронажна сестра - первинна 

медична ланка - відділення катамнестичного 

спостереження - служба раннього втручання - центри 

реабілітації - сім'я. 

2018-2019  Управління охорони 

здоров'я, департамент 

праці, соціальної та 

сімейної політики 

облдержадміністрації, 

служба у справах 

дітей 

облдержадміністрації,   

обласний центр 

соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді, 

районні державні 

Механізм 

розроблений та 

впроваджений. 

Видано 

розпорядження 

голови обласної 

державної 

адміністрації.  

За 

розрахунк

ами 

надавача 

послуг 

наближено

го до 

споживача 
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адміністрації, органи 

місцевого 

самоврядування (за 

згодою) 

 2.4.3. Створення соціального Центру матері і дитини в 

4 госпітальних округах. 

2019-2024  Департамент праці, 

соціальної та сімейної 

політики 

облдержадміністрації, 

управління охорони 

здоров'я 

облдержадміністрації, 

обласний центр 

соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді, 

районні державні 

адміністрації, органи 

місцевого 

самоврядування (за 

згодою) 

4 центри 

створені і 

функціонують 

За 

розрахунк

ами 

надавача 

послуг 

наближено

го до 

споживача 

 2.4.4. Створення відділення катамнестичного 

спостереження в 4 госпітальних округах на базі 

перинатальних центрів II рівня/лікарень інтенсивного 

лікування І-ІІ рівнів в госпітальних округах. Розробка 

положення про відділення катамнестичного 

спостереження і порядок взаємодії між фахівцями, які 

надають медичні послуги дітям раннього віку.  

2018-2019  Управління охорони 

здоров'я 

облдержадміністрації, 

районні державні 

адміністрації, органи 

місцевого 

самоврядування (за 

згодою) 

4 відділення 

катамнестичного 

спостереження 

створені і 

функціонують. 

Розроблено і 

затверджено 

Положення 

 

За 

розрахунк

ами 

надавача 

послуг 

наближено

го до 

споживача 
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2.5  Забезпечити 

розвиток послуги 

раннього втручання 

2.5.1. Створення і розвиток послуг (центри, 

відділення) раннього втручання, відповідно до 

розробленого і затвердженого положення про центр 

раннього втручання: 

2020 р. - 40% від потреби 

2021 р. - 70%. 

2019-2021  Управління охорони 

здоров’я 

облдержадміністрації, 

департамент праці, 

соціальної та сімейної 

політики 

облдержадміністрації, 

обласний центр 

соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді, 

районні державні 

адміністрації, органи 

місцевого 

самоврядування (за 

згодою) 

Потреби 

визначені. 

2 центри 

створені і 

функціонують. 

Розроблено і 

затверджено 

Положення. 

1000 дітей 

утримують 

послуги 

раннього 

втручання 

За 

розрахунк

ами 

надавача 

послуг 

наближено

го до 

споживача 

 2.5.2. Формування міждисциплінарних команд 

раннього втручання 

2020-2026  Управління охорони 

здоров’я 

облдержадміністрації, 

департамент праці, 

соціальної та сімейної 

політики 

облдержадміністрації, 

управління освіти і 

науки 

облдержадміністрації, 

служба у справах 

дітей 

облдержадміністрації, 

обласний центр 

Міждисциплінар

ні команди 

раннього 

втручання 

створені при 

кожному центрі 

За 

розрахунк

ами 

надавача 

послуг 

наближено

го до 

споживача 
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соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді, 

районні державні 

адміністрації, органи 

місцевого 

самоврядування (за 

згодою) 

2.6 Забезпечити 

надання медичної 

реабілітації та 

паліативної 

допомоги 

2.6.1. Забезпечення/надання медичної реабілітації та 

паліативної допомоги дітям, з урахуванням 

територіальної доступності, відповідно до 

розробленого і затвердженого Положення. 

2019-2026  Управління охорони 

здоров’я 

облдержадміністрації, 

департамент праці, 

соціальної та сімейної 

політики 

облдержадміністрації, 

районні державні 

адміністрації, органи 

місцевого 

самоврядування (за 

згодою)  

Потреби 

визначені.  

Розроблено і 

затверджено 

Положення. 

Послуги надані в 

середньому 100 

дітям в рік 

За 

розрахунк

ами 

надавача 

послуг 

наближено

го до 

споживача 

 2.6.2. Формування мультидисциплінарних команд для 

надання медико-соціальної  реабілітації та паліативної 

допомоги дітям 

2019-2026  Управління охорони 

здоров’я 

облдержадміністрації,  

департамент праці, 

соціальної та сімейної 

політики 

облдержадміністрації, 

управління освіти і 

науки 

облдержадміністрації, 

Мультидисциплі

нарні команди 

створені і 

функціонують 

За 

розрахунк

ами 

надавача 

послуг 

наближено

го до 

споживача 
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обласний центр 

соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді 

Соціальні послуги  

2.7 Забезпечити 

організаційну 

спроможність та 

планування надання 

соціальних послуг 

2.7.1. Проведення комплексної оцінки потреб 

населення у соціальних послугах в кожній 

адміністративно – територіальній одиниці області 

(районні державні адміністрації, міськвиконкоми, 

об’єднані територіальні громади). 

I квартал 

2019 р. 

Департамент праці, 

соціальної та сімейної 

політики   

облдержадміністрації, 

обласний центр 

соціальних служб для 

сім'ї, дітей та молоді,  

районні державні 

адміністрації,  

органи місцевого 

самоврядування (за 

згодою), недержавні 

організації (за 

згодою) 

Оцінка 

проведена. 

Звіт за 

результатами 

оцінки 

розроблений. 

Потреби 

виявлені 

Не 

потребує 

 2.7.2. Розробка перспективних планів розвитку 

системи соціальних послуг в кожній адміністративно 

– територіальній одиниці області (районні державні 

адміністрації, міськвиконкоми, об’єднані 

територіальні громади).  

До кінця IУ 

кварталу  

2019 р. 

Департамент праці, 

соціальної та сімейної 

політики   

облдержадміністрації, 

обласний центр 

соціальних служб для 

сім'ї, дітей та молоді, 

районні державні 

адміністрації, органи 

місцевого 

самоврядування (за 

Плани 

розроблені, 

затверджені 

Не 

потребує 
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згодою), недержавні 

організації (за 

згодою) 

2.8 Забезпечити 

функціонування 

системи соціальних 

послуг з підтримки  

сімей з дітьми 

2.8.1. Забезпечення надання базових соціальних 

послуг для дітей та сімей з дітьми в кожній 

територіальній громаді відповідно до потреб: 

до 2020 р – 60%.; 

до 2022 р. - 80% ; 

до 2024 р. - 100% . 

2018-2024  Департамент праці, 

соціальної та сімейної 

політики  

облдержадміністрації, 

обласний центр 

соціальних служб для 

сім'ї, дітей та молоді, 

районні державні 

адміністрації, органи 

місцевого 

самоврядування (за 

згодою), місцеві 

центри соціальних 

служб для сім'ї, дітей 

та молоді 

Соціальні 

послуги 

надаються 

За 

розрахунк

ами 

надавача 

послуг 

наближено

го до 

споживача 

 2.8.2. Створення і розвиток центрів соціальної 

підтримки дітей і сімей. 

2020-2026  Служба у справах 

дітей 

облдержадміністрації,

районні державні 

адміністрації, органи  

місцевого 

самоврядування (за 

згодою) 

Центри 

соціальної 

підтримки дітей 

і сімей створені і 

функціонують 

За 

розрахунк

ами 

надавача 

послуг 

наближено

го до 

споживача 

2.8.3. Забезпечення надання в кожній територіальній 

громаді соціальних послуг для сімей з дітьми, які 

2019-2026  Департамент праці,  

соціальної та сімейної 

політики  

Діти і сім'ї в 

СЖО  

знаходяться під 

За 

розрахунк

ами 
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опинилися в складних життєвих обставинах. облдержадміністрації, 

обласний центр 

соціальних служб для 

сім'ї, дітей та молоді,  

районні державні 

адміністрації, органи  

місцевого 

самоврядування (за 

згодою), місцеві 

центри соціальних 

служб для сім'ї, дітей 

та молоді 

соціальним 

супроводом, 

отримують 

допомогу 

відповідно до 

потреб. 

 

надавача 

послуг 

наближено

го до 

споживача 

 2.8.4. Розробка та затвердження в кожній 

територіальній громаді програми адресної підтримки 

сімей з дітьми, які опинилися в складних життєвих 

обставинах (надання одноразової натуральної та 

матеріальної допомоги). 

2019-2026  Департамент праці, 

соціальної та сімейної 

політики 

облдержадміністрації, 

обласний центр 

соціальних служб для 

сім'ї, дітей та молоді,  

районні державні 

адміністрації,  

органи  місцевого 

самоврядування (за 

згодою), місцеві 

центри соціальних 

служб для сім'ї, дітей 

та молоді 

 

В кожній 

територіальній 

громаді 

затверджена 

розпорядженням 

голови 

райдержадмініст

рації / рішенням 

сесії 

міської/сільської

/селищної  ради, 

програма 

адресної 

підтримки сімей 

в складних 

життєвих 

обставинах. 

За 

розрахунк

ами 

надавача 

послуг 

наближено

го до 

споживача 
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Допомога 

надається 

2.8.5. Розвиток соціальної послуги консультування 

сімей з дітьми щодо соціального захисту та 

підтримки. 

2019-2026  Департамент праці, 

соціальної та сімейної 

політики 

облдержадміністрації, 

обласний центр 

соціальних служб для 

сім'ї, дітей та молоді,  

районні державні 

адміністрації,  органи  

місцевого 

самоврядування (за 

згодою), недержавні 

організації (за 

згодою), місцеві 

центри соціальних 

служб для сім'ї, дітей 

та молоді  

Послуги 

консультування 

надаються в 

кожній спільноті 

За 

розрахунк

ами 

надавача 

послуг 

наближено

го до 

споживача 

2.8.6.  Створення послуги денного догляду: 

до II кварталу 2019 р. - 40% об’єднаних 

територіальних громад; 

до IІ кварталу 2020 р. - 80% об’єднаних 

територіальних громад; 

до ІІ кварталу 2021 р. – об’єднаних територіальних 

громад. 

 

2019-2021  Департамент праці, 

соціальної та сімейної 

політики 

облдержадміністрації, 

управління охорони 

здоров’я 

облдержадміністрації, 

органи  місцевого 

самоврядування (за 

згодою), недержавні 

Кожна дитина, 

яка потребує, 

отримує послугу 

денного догляду  

За 

розрахунк

ами 

надавача 

послуг 

наближено

го до 

споживача 
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організації (за 

згодою)   

 2.8.7. Створення послуги тимчасового відпочинку 

(перепочинку) для батьків, які доглядають за дітьми з 

комплексними обмеженими можливостями. 

2019-2021  Департамент праці, 

соціальної та сімейної 

політики 

облдержадміністрації,  

обласний центр 

соціальних служб для 

сім'ї, дітей та молоді,  

районні державні 

адміністрації, органи  

місцевого 

самоврядування (за 

згодою), місцеві 

центри соціальних 

служб для сім'ї, дітей 

та молоді, недержавні 

організації (за 

згодою) 

Послуга 

створена та 

надається за 

потребою 

За 

розрахунк

ами 

надавача 

послуг 

наближено

го до 

споживача 

2.8.8. Забезпечення соціальної послуги кризового та 

екстреного втручання.  

2018-2026  Обласний центр 

соціальних служб для 

сім'ї, дітей та молоді,  

служба  у справах 

дітей 

облдержадміністрації,  

управління охорони 

здоров’я 

облдержадміністрації, 

районні державні 

Послуга  

забезпечується 

За 

розрахунк

ами 

надавача 

послуг 

наближено

го до 

споживача 
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адміністрації, органи  

місцевого 

самоврядування (за 

згодою),  місцеві 

центри соціальних 

служб для сім'ї, дітей 

та молоді, підрозділи 

Національної поліції 

на місцях (за згодою) 

2.9 Забезпечити 

підтримку дітей-

сиріт та дітей, 

позбавлених 

батьківського 

піклування, та осіб з 

їх числа 

2.9.1. Забезпечення розвитку інституту наставництва 

над дитиною, яка проживає у закладі для дітей – сиріт 

та дітей, позбавлених батьківського піклування, 

іншому закладі для дітей, з метою надання 

індивідуальної підтримки та допомоги, в тому числі 

підготовки  до самостійного життя. 

2018-2025  Обласний центр 

соціальних служб для 

сім'ї, дітей та молоді, 

районні державні 

адміністрації, органи 

місцевого 

самоврядування (за 

згодою), навчальні 

заклади, місцеві 

центри соціальних 

служб для сім'ї, дітей 

та молоді, недержавні 

організації (за 

згодою) 

Створено реєстр 

кандидатів в 

наставники,  

50 дітей 

підтримані 

наставниками 

 

За 

розрахунк

ами 

надавача 

послуг 

наближено

го до 

споживача 

2.9.2. Створення і розвиток послуги для підтримки/ 

забезпечення соціальної інтеграції випускників 

інтернатних закладів. 

2019-2021 Обласний центр 

соціальних служб для 

сім'ї, дітей та молоді, 

районні державні 

адміністрації, органи 

місцевого 

Послуга 

створена, 100% 

випускників 

отримують 

послугу 

За 

розрахунк

ами 

надавача 

послуг 

наближено
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самоврядування (за 

згодою), місцеві 

центри соціальних 

служб для сім'ї, дітей 

та молоді,  

недержавні 

організації (за 

згодою) 

го до 

споживача 

2.9.3. Створення та забезпечення функціонування 

соціальних гуртожитків та соціальних квартир 

2020-2026  Департамент праці, 

соціальної та сімейної 

політики 

облдержадміністрації, 

обласний центр 

соціальних служб для 

сім'ї, дітей та молоді, 

районні державні 

адміністрації, органи 

місцевого 

самоврядування (за 

згодою), недержавні 

організації (за 

згодою) 

Послуга 

створена та 

надається за 

потребою 

За 

розрахунк

ами 

надавача 

послуг 

наближено

го до 

споживача 

 2.9.4. Створення і розвиток послуги соціального 

супроводу при працевлаштуванні на робочому місці 

 

 

 

 

2020-2024  Департамент праці, 

соціальної та сімейної 

політики 

облдержадміністрації, 

обласний центр 

соціальних служб для 

сім'ї, дітей та молоді, 

В тому числі 

100% осіб з 

обмеженнями 

можливостей, 

які потребують 

послуги 

соціального 

За 

розрахунк

ами 

надавача 

послуг 

наближено

го до 
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обласна, районні та 

міські служби 

зайнятості, районні 

державні 

адміністрації, органи 

місцевого 

самоврядування (за 

згодою), місцеві 

центри соціальних 

служб для сім'ї, дітей 

та молоді 

супроводу при 

працевлаштуван

ні на робочому 

місці, 

отримують 

послугу 

споживача 

2.10  Забезпечити  

організацію системи 

управління 

(адміністрування)   

соціальними 

послугами 

2.10.1. Впровадження механізму соціального 

замовлення соціальних послуг, в тому числі у 

недержавних суб’єктів  

до 2024 р. Департамент праці, 

соціальної та сімейної 

політики 

облдержадміністрації, 

обласний центр 

соціальних служб для 

сім'ї, дітей та молоді, 

районні державні 

адміністрації, органи 

місцевого 

самоврядування (за 

згодою), недержавні 

суб’єкти (за згодою) 

Механізм 

впроваджений. 

Можливість 

замовлення 

соціальних 

послуг у 

недержавних 

суб’єктів 

створена. 

Організований 

конкурс. Кошти 

залучені. 

За 

розрахунк

ами 

надавача 

послуг 

наближено

го до 

споживача 

 2.10.2.  Створення реєстру суб’єктів, що надають 

соціальні послуги. 

до 2020 р. Департамент праці, 

соціальної та сімейної 

політики  

облдержадміністрації, 

обласний центр 

Реєстр складено 

і підтримано в 

актуальному 

стані. Надавачі 

соціальних 

Не 

потребує 
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соціальних служб для 

сім'ї, дітей та молоді, 

районні державні 

адміністрації, органи 

місцевого 

самоврядування (за 

згодою) 

послуг 

відповідають 

відповідним 

критеріям. 

 2.10.3. Забезпечення обліку послуг, що надаються 

одержувачам всіма суб’єктами надання соціальних 

послуг. Забезпечення контролю та оцінки якості 

надання соціальних послуг та діяльності суб’єкта, що 

надає соціальні послуги. 

2018-2026  Департамент праці, 

соціальної та сімейної 

політики 

облдержадміністрації, 

обласний центр 

соціальних служб для 

сім'ї, дітей та молоді, 

районні державні 

адміністрації, органи 

місцевого 

самоврядування (за 

згодою), місцеві 

центри соціальних 

служб для сім'ї, дітей 

та молоді,  

недержавні 

організації (за 

згодою) 

Послуги 

обліковуються. 

Здійснюється 

моніторинг та 

контроль оцінки 

якості надання 

соціальних 

послуг та 

діяльності 

суб’єкта, що 

надає соціальні 

послуги. 

Не 

потребує 

Реабілітаційні послуги 

2.11. Забезпечити 

надання 

реабілітаційних 

послуг відповідно до 

2.11.1. Визначення потреби в реабілітаційних 

послугах для дітей з обмеженими можливостями. 

I квартал  

2019 р. 

Департамент праці, 

соціальної та сімейної 

політики 

Аналіз 

проведений. 

Потреби 

Не 

потребує 
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державних 

стандартів 

облдержадміністрації, 

управління охорони 

здоров’я  

облдержадміністрації, 

обласний центр 

соціальних служб для 

сім'ї, дітей та молоді 

визначені 

 2.11.2. Забезпечення надання якісних послуг в діючих 

на території області центрах реабілітації. 

2018-2026  Департамент праці, 

соціальної та сімейної 

політики 

облдержадміністрації, 

управління охорони 

здоров’я  

облдержадміністрації, 

обласний центр 

соціальних служб для 

сім'ї, дітей та молоді, 

районні державні 

адміністрації, органи 

місцевого 

самоврядування (за 

згодою), місцеві 

центри соціальних 

служб для сім'ї, дітей 

та молоді, недержавні 

організації (за 

згодою) 

Центри 

комплексної 

реабілітації та 

центри 

соціальної 

реабілітації та 

медичної 

реабілітації 

дітей з 

обмеженнями 

можливостей 

функціонують 

відповідно до 

стандартів якості 

За 

розрахунк

ами 

надавача 

послуг 

наближено

го до 

споживача 

 2.11.3. Створення та забезпечення функціонування 4 

центрів соціально-психологічної реабілітації для дітей 

2019-2022  Департамент праці, 

соціальної та сімейної 

4 центри 

створені і 

За 

розрахунк
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та молоді в містах обласного значення. політики 

облдержадміністрації, 

управління охорони 

здоров’я  

облдержадміністрації, 

обласний центр 

соціальних служб для 

сім'ї, дітей та молоді, 

органи місцевого 

самоврядування (за 

згодою), міські 

центри соціальних 

служб для сім'ї, дітей 

та молоді, недержавні 

організації (за 

згодою) 

функціонують. 

150 дітей і 

молодих людей 

користуються 

послугами 

центрів 

ами 

надавача 

послуг 

наближено

го до 

споживача 

 2.11.4. Створення при інклюзивних загальноосвітніх 

навчальних закладах 2 центрів (відділення для 

інклюзії дітей з особливими освітніми потребами, що 

мають комплексні обмеження можливостей), що 

надають інтегровані (реабілітаційні, освітні, 

соціальні) послуги. 

2020-2024  Управління освіти і 

науки  

облдержадміністрації,

департамент праці, 

соціальної та сімейної 

політики 

облдержадміністрації, 

управління охорони 

здоров’я 

облдержадміністрації   

2 центри 

створені і 

функціонують. 

60 дітей 

користуються 

послугами 

центрів 

За 

розрахунк

ами 

надавача 

послуг 

наближено

го до 

споживача 

 2.11.5. Створення послуги персонального асистента 

для дітей з комплексними порушеннями розвитку  

2019-2026  Департамент праці, 

соціальної та сімейної 

політики 

455 послуг 

створені і 

надаються 

 За 

розрахунк

ами 
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облдержадміністрації, 

управління освіти і 

науки  

облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, 

органи місцевого 

самоврядування (за 

згодою)  

455 дітей 

підтримані  

надавача 

послуг 

наближено

го до 

споживача 

 2.11.6. Створення мобільних мультидисциплінарних 

команд для надання соціально-психологічної 

реабілітації  

2019-2026  Департамент праці, 

соціальної та сімейної 

політики 

облдержадміністрації, 

служба у справах 

дітей 

облдержадміністрації,  

обласний центр 

соціальних служб для 

сім'ї, дітей та молоді, 

райдержадміністрації, 

органи місцевого 

самоврядування (за 

згодою), місцеві 

центри соціальних 

служб для сім'ї, дітей 

та молоді, недержавні 

організації (за 

згодою) 

23 бригади 

створені і 

функціонують, у 

тому числі 4 

бригад при 

Центрах 

соціально-

психологічної 

реабілітації для 

дітей та молоді в 

містах обласного 

значення 

За 

розрахунк

ами 

надавача 

послуг 

наближено

го до 

споживача 

 2.11.7.  Створення послуги соціальне таксі для сімей з 

дітьми з функціональними обмеженнями: 

2020-2026  Районні державні 

адміністрації, органи 

Послуга 

створена і 

За 

розрахунк
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2022 р. – 40 % (від потреби) 

2023 р. – 60 % (від потреби) 

2026 р. – 100 % (від потреби) 

місцевого 

самоврядування (за 

згодою), недержавні 

організації (за 

згодою) 

функціонує ами 

надавача 

послуг 

наближено

го до 

споживача 

 2.11.8  Створення майстерень трудової реабілітації 

для молодих людей з обмеженнями можливостей: 

2021 р. - 6  

2022 р. - 7 

2023 р. - 9 

2024 р. - 12 

2025 р. - 15  

2020-2026  Районні державні 

адміністрації, органи 

місцевого 

самоврядування (за 

згодою), недержавні 

організації (за 

згодою) 

15 майстерень 

створені і 

функціонують 

За 

розрахунк

ами 

надавача 

послуг 

наближено

го до 

споживача 

ІІІ. Розвиток сімейних та інших форм альтернативного догляду для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 

Специфічні цілі: 

створення системи якісних і ефективних форм альтернативного догляду дітей;  

створення умов для забезпечення прав дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, на  проживання і виховання в сім'ї або в 

умовах максимально наближених до сімейного середовища. 

3.1. Забезпечити 

фахову підтримку 

сімей, в яких 

виховуються діти-

сироти та діти, 

позбавлені 

батьківського 

піклування 

3.1.1. Створення служб у справах дітей в кожній 

об’єднаній територіальній громаді. 

  

2018-2020  Органи місцевого 

самоврядування (за 

згодою) 

 

Служби у 

справах дітей 

створені 

За 

розрахунк

ами 

надавача 

послуг 

наближено

го до 

споживача 

3.1.2. Призначення і підготовка фахівців із соціальної 

роботи для супроводу/супроводження сімей, в яких 

2018-2020   Обласний центр 

соціальних служб для 

Фахівці 

призначені, 

За 

розрахунк
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виховуються діти-сироти та діти, позбавлені 

батьківського піклування. 

сім'ї, дітей та молоді, 

районні державні 

адміністрації, органи 

місцевого 

самоврядування (за 

згодою), місцеві 

центри соціальних 

служб для сім'ї, дітей 

та молоді 

підготовлені ами 

надавача 

послуг 

наближено

го до 

споживача 

3.2. Створити умови 

для забезпечення 

прав дитини-сироти, 

дитини, позбавленої 

батьківського 

піклування, на  

проживання і 

виховання в сім'ї 

3.2.1. Організація підбору та підготовки кандидатів в 

усиновителі, опікуни, піклувальники, прийомні 

батьки, батьки – вихователі. 

2018-2026  Обласний центр 

соціальних служб для 

сім'ї, дітей та молоді, 

служба у справах 

дітей 

облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, 

органи місцевого 

самоврядування (за 

згодою), місцеві  

центри соціальних 

служб для сім'ї, дітей 

та молоді 

Кандидати 

підібрані та 

пройшли 

навчання.  

За 

розрахунк

ами 

надавача 

послуг 

наближено

го до 

споживача 

3.2.2. Забезпечення якісним, систематичним 

соціальним супроводом/супроводженням  сім’ї 

опікунів, піклувальників, прийомні сім’ї, дитячі 

будинки сімейного типу та їх дітей 

2018-2026  Обласний центр 

соціальних служб для 

сім'ї, дітей та молоді,  

місцеві центри 

соціальних служб для 

сім'ї, дітей та молоді,  

райдержадміністрації, 

Супровід/супров

одження 

забезпечено 

відповідно до 

Державного 

стандарту.  

За 

розрахунк

ами 

надавача 

послуг 

наближено

го до 
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органи місцевого 

самоврядування (за 

згодою) 

споживача 

3.2.3.  Створення груп взаємопідтримки  прийомних 

батьків, батьків - вихователів: 

2019 р. – 10; 

2020 р. – 20. 

2019-2020  Обласний центр 

соціальних служб для 

сім'ї, дітей та молоді, 

райдержадміністрації, 

органи місцевого 

самоврядування (за 

згодою), місцеві 

центри соціальних 

служб для сім'ї, дітей 

та молоді 

Створені і 

працюють 20 

груп 

взаємопідтримки 

прийомних 

батьків, батьків - 

вихователів 

 

За 

розрахунк

ами 

надавача 

послуг 

наближено

го до 

споживача 

3.3. Забезпечити 

влаштування дітей-

сиріт та дітей, 

позбавлених 

батьківського 

піклування, у сімейні 

форми виховання 

3.3.1. Створення 58 сімей патронатних вихователів 

для тимчасового влаштування дітей, в тому числі 

дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування: 

2019 р. - 4  

2020 р. - 6   

2021 р. - 8  

2022 р. - 10 

2023 р. - 10  

2024 р. - 10  

2025 р. - 10 

2019-2025  Служба у справах 

дітей 

облдержадміністрації, 

Обласний центр 

соціальних служб для 

сім'ї, дітей та молоді, 

райдержадміністрації,

органи місцевого 

самоврядування (за 

згодою), місцеві 

центри соціальних 

служб для сім'ї, дітей 

та молоді 

58 сімей 

патронатних 

вихователів 

створені  

За 

розрахунк

ами 

надавача 

послуг 

наближено

го до 

споживача 

3.3.2.   Створення 16 дитячих будинків сімейного 

типу: 

2019-2026  Служба у справах 

дітей 

16 ДБСТ 

створені 

За 

розрахунк
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2019 р. - 4  

2020 р. - 2   

2021 р. - 2  

2022 р. - 2  

2023 р. - 2 

2024 р. - 2  

2025 р. - 1 

2026 р. - 1  

облдержадміністрації, 

обласний центр 

соціальних служб для 

сім'ї, дітей та молоді, 

районні державні 

адміністрації, органи 

місцевого 

самоврядування (за 

згодою), місцеві 

центри соціальних 

служб для сім'ї, дітей 

та молоді 

ами 

надавача 

послуг 

наближено

го до 

споживача 

3.3.3.  Створення 14 малих групових будинків (МГБ), 

в тому числі 4 для дітей з інвалідністю підгрупи А: 

2019 р. - 2  

2020 р. - 2   

2021 р. - 2  

2022 р. - 2  

2023 р. - 2 

2024 р. - 2  

2025 р. - 2 

2019-2025  Служба у справах 

дітей 

облдержадміністрації, 

департамент праці, 

соціальної та сімейної 

політики 

облдержадміністрації, 

районні державні 

адміністрації, органи 

місцевого 

самоврядування (за 

згодою) 

МГБ створені За 

розрахунк

ами 

надавача 

послуг 

наближено

го до 

споживача 

 3.3.4. Створення 28 квартир для проживання з 

підтримкою: 

2020 р. - 5   

2021 р. - 5  

2022 р. - 5  

2020-2026  Департамент праці, 

соціальної та сімейної 

політики 

облдержадміністрації, 

обласний центр 

28 квартир для 

проживання з 

підтримкою 

створені 

  

За 

розрахунк

ами 

надавача 

послуг 
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2023 р. - 3 

2024 р. - 4  

2025 р. - 4 

2026 р. - 2 

соціальних служб для 

сім'ї, дітей та молоді, 

районні державні 

адміністрації, органи 

місцевого 

самоврядування (за 

згодою), місцеві 

центри соціальних 

служб для сім'ї, дітей 

та молоді 

наближено

го до 

споживача 

3.4. Забезпечити 

захист житлових 

прав дітей-сиріт, 

дітей, позбавлених 

батьківського 

піклування, та осіб з 

їх числа 

3.4.1. Забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх 

числа. 

2019-2026  Служба у справах 

дітей 

облдержадміністрації, 

районні державні 

адміністрації, органи 

місцевого 

самоврядування (за 

згодою) 

До 2027 р.  

особи з числа 

дітей-сиріт та 

дітей, 

позбавлених 

батьківського 

піклування,  що 

перебувають на 

обліку, при 

потребі 

отримують 

житло 

За 

розрахунк

ами 

надавача 

послуг 

наближено

го до 

споживача 

IV. Кадрове забезпечення реформування системи інституційного догляду і виховання дітей 

Специфічні цілі: 

організація підготовки та перепідготовки всіх суб'єктів, що мають повноваження і відповідальність в процесі реалізації Регіонального плану 

реформування системи інституційного догляду і виховання дітей в Житомирській області на 2018-2026 роки; 

забезпечення достатньої кількості фахівців, які здійснюють свою діяльність у сфері захисту прав дітей та надання їм послуг; 

забезпечення нових структур, що надають соціальні послуги, якісними кадровими ресурсами;  

обслуговування та керування професійної реконверсії (перепідготовки) кадрового потенціалу зі сфери інституційного догляду та виховання дітей. 
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4.1 Розробити план 

і програми 

навчання  

4.1.1. Розробка і впровадження плану і програм 

навчання різних категорій керівників і фахівців з 

реалізації Регіонального плану реформування системи 

інституційного догляду і виховання дітей в 

Житомирській області на 2018-2026 роки 

2018-2019  Департамент праці, 

соціальної та сімейної 

політики 

облдержадміністрації, 

управління освіти і 

науки 

облдержадміністрації, 

управління охорони 

здоров’я 

облдержадміністрації, 

служба у справах 

дітей 

облдержадміністрації,

обласний центр 

соціальних служб для 

сім'ї, дітей та молоді 

План 

розроблений і 

затверджений. 

Програми 

розроблені і 

впроваджуються 

Не 

потребує 

4.2 Визначити 

кадрову потребу 

для розвитку 

інклюзивної освіти  

4.2.1 Введення посадових одиниць для кадрового 

забезпечення інклюзивно-ресурсних центрів (ІРЦ). 

Підготовка персоналу. 

 

2018-2020  Управління освіти і 

науки 

облдержадміністрації, 

районні державні 

адміністрації, органи 

місцевого 

самоврядування (за 

згодою) 

150 нових 

посадових 

одиниць (30 

керівників, 120 

фахівців і 

технічного 

персоналу) 

ІРЦ забезпечені 

кваліфікованими 

кадрами, 

персонал 

навчений 

За 

розрахунк

ами 

надавача 

послуг 

наближено

го до 

споживача 
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4.2.2. Введення посади спеціаліста з інклюзивної 

освіти  в органах управління освітою. 

2018-2019  Управління освіти і 

науки 

облдержадміністрації, 

районні державні 

адміністрації, органи 

місцевого 

самоврядування (за 

згодою) 

У 72 відділах 

(управліннях) 

освітою   є 

спеціаліст  з 

інклюзивної 

освіти 

За 

розрахунк

ами 

надавача 

послуг 

наближено

го до 

споживача 

 4.2.3. Введення посадових одиниць персоналу 

підтримки в навчальних закладах I та II ступенів: 

625 - асистент учителя  

135 - психолог 

65 - логопед 

160 - корекційний педагог 

680 - вихователь групи продовженого дня  

2018-2026  Управління освіти і 

науки 

облдержадміністрації, 

районні державні 

адміністрації, органи 

місцевого 

самоврядування (за 

згодою) 

Структури і 

послуги 

підтримки 

забезпечені 

кваліфікованими 

кадрами 

За 

розрахунк

ами 

надавача 

послуг 

наближено

го до 

споживача 

4.2.4. Введення посадових одиниць персоналу 

підтримки в закладах дошкільної освіти: 

330 - асистент вихователя 

15 - психолог 

15 - логопед 

60 - соціальний педагог 

2020-2026  Управління освіти і 

науки 

облдержадміністрації, 

районні державні 

адміністрації, органи 

місцевого 

самоврядування (за 

згодою) 

Структури і 

послуги 

підтримки 

забезпечені 

кваліфікованими 

кадрами 

За 

розрахунк

ами 

надавача 

послуг 

наближено

го до 

споживача 

 4.2.5. Розробка плану і програм навчання всіх 

категорій персоналу підтримки, впровадження 

програм. 

2018-2020  Управління освіти і 

науки 

облдержадміністрації 

План і програма 

розроблені. 

Курси 

організовані, 

За 

розрахунк

ами 

надавача 

послуг 



 64 

персонал 

підготовлено  

наближено

го до 

споживача 

4.3  Забезпечити 

кадрову потребу 

медичних послуг 

4.3.1. Розробка і впровадження програми для 

забезпечення підвищення кваліфікації патронажних 

сестер: 

2019 - 30%  

2021 - 60% 

2023 - 90%  

2018-2023  Управління охорони 

здоров'я 

облдержадміністрації,   

Житомирський 

медичний інститут  

План і програма 

розроблені. 

Курси 

організовані, 

персонал 

підготовлено 

Потребує. 

За 

розрахунк

ами 

надавача 

послуг 

наближено

го до 

споживача 

 4.3.2. Введення посадових одиниць для кадрового 

забезпечення катамнестичного відділення.  Підготовка 

персоналу. 

2019-2020  Управління охорони 

здоров'я 

облдержадміністрації, 

районні державні 

адміністрації, органи 

місцевого 

самоврядування (за 

згодою)  

56 посадових 

одиниць 

створені. 

100% фахівців 

пройшли 

підвищення 

кваліфікації 

За 

розрахунк

ами 

надавача 

послуг 

наближено

го до 

споживача 

 4.3.3. Розробка і впровадження програми для 

забезпечення підготовки викладачів для шкіл 

відповідального батьківства. 

2019-2021  Управління охорони 

здоров'я 

облдержадміністрації, 

недержавні 

організації (за 

згодою) 

Персонал для 

шкіл 

відповідального 

батьківства 

навчений 

 

За 

розрахунк

ами 

надавача 

послуг 

наближено

го до 

споживача 

 4.3.4. Введення посадових одиниць для кадрового 

забезпечення центрів раннього втручання, підготовка 

персоналу. 

2019-2021  Управління охорони 

здоров'я 

облдержадміністрації, 

управління освіти і 

24 посадових 

одиниці введені. 

100% фахівців 

пройшли 

За 

розрахунк

ами 

надавача 

послуг 
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науки 

облдержадміністрації, 

районні державні 

адміністрації, органи 

місцевого 

самоврядування (за 

згодою) 

підвищення 

кваліфікації 

наближено

го до 

споживача 

 4.3.5. Розробка і впровадження програми для 

підготовки фахівців центру медичної реабілітації та 

паліативної допомоги для дітей. 

2019-2020  Департамент праці, 

соціальної та сімейної 

політики 

облдержадміністрації, 

управління освіти і 

науки 

облдержадміністрації, 

Управління охорони 

здоров'я 

облдержадміністрації,  

План і програма 

розроблені. 

Курси 

організовані, 30 

фахівців навчені 

За 

розрахунк

ами 

надавача 

послуг 

наближено

го до 

споживача 

4.4. Забезпечити 

кадрову потребу  

для соціальних  

послуг 

4.4.1. Введення  посад фахівців соціальної роботи у 

адміністративних територіальних одиницях та їх 

підготовка.    

2019-2026   Департамент праці, 

соціальної та сімейної 

політики  

облдержадміністрації, 

обласний центр 

соціальних служб для 

сім'ї, дітей та молоді, 

районні державні 

адміністрації, органи 

місцевого 

самоврядування (за 

згодою) 

560 посад 

введені, 560 

фахівців навчені 

За 

розрахунк

ами 

надавача 

послуг 

наближено

го до 

споживача 
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 4.4.2. Забезпечення персоналом центрів соціальної 

підтримки дітей і сімей. Підготовка персоналу. 

2020-2026  Служба у справах 

дітей 

облдержадміністрації, 

районні державні 

адміністрації, органи 

місцевого 

самоврядування (за 

згодою) 

Посади введені,  

фахівці навчені 

За 

розрахунк

ами 

надавача 

послуг 

наближено

го до 

споживача 

 4.4.3. Забезпечення персоналом центрів денного 

догляду.  Підготовка персоналу. 

2019-2020  Департамент праці, 

соціальної та сімейної 

політики 

облдержадміністрації, 

управління охорони 

здоров’я 

облдержадміністрації, 

районні державні 

адміністрації, органи 

місцевого 

самоврядування (за 

згодою) 

Посади введені, 

фахівці навчені 

За 

розрахунк

ами 

надавача 

послуг 

наближено

го до 

споживача 

 4.4.4. Забезпечення персоналом послуги тимчасового 

відпочинку (перепочинку) для батьків, які доглядають 

за дітьми з комплексними обмеженнями можливостей. 

Підготовка персоналу. 

2019-2021  Департамент праці, 

соціальної та сімейної 

політики  

облдержадміністрації, 

районні державні 

адміністрації, органи 

місцевого 

самоврядування (за 

згодою), недержавні 

22 посади 

створені, 22 

фахівці навчені 

За 

розрахунк

ами 

надавача 

послуг 

наближено

го до 

споживача 
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організації (за 

згодою) 

 4.4.5. Забезпечення фахівцями, які надають соціальну 

послугу для підтримки / забезпечення соціальної 

інтеграції випускників інтернатних закладів. 

Підготовка фахівців. 

2019-2021  Обласний центр 

соціальних служб для 

сім'ї, дітей та молоді,  

районні державні 

адміністрації, органи 

місцевого 

самоврядування (за 

згодою), недержавні 

організації (за 

згодою) 

Посади введені, 

фахівці навчені 

За 

розрахунк

ами 

надавача 

послуг 

наближено

го до 

споживача 

 4.4.6. Забезпечення персоналом послуги соціального 

гуртожитку. Підготовка персоналу. 

2020-2025  Департамент праці, 

соціальної та сімейної 

політики  

облдержадміністрації, 

обласний центр 

соціальних служб для 

сім'ї, дітей та молоді 

районні державні 

адміністрації, органи 

місцевого 

самоврядування (за 

згодою), недержавні 

організації (за 

згодою) 

Посади введені, 

спеціалісти 

навчені 

За 

розрахунк

ами 

надавача 

послуг 

наближено

го до 

споживача 

 4.4.7. Забезпечення фахівцями, які надають послугу 

соціального супроводу при працевлаштуванні на 

2020-2024  Обласний центр 

соціальних служб для 

Посади введено, 

фахівців навчено 

За 

розрахунк

ами 
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робочому місці. Підготовка фахівців. сім'ї, дітей та молоді,  

обласний, районні та 

міські служби 

зайнятості, місцеві 

центри соціальних 

служб для сім'ї, дітей 

та молоді, 

районні державні 

адміністрації, органи 

місцевого 

самоврядування (за 

згодою)  

надавача 

послуг 

наближено

го до 

споживача 

 4.4.8 Забезпечення персоналом центрів соціально-

психологічної реабілітації для дітей та молоді.  

Підготовка персоналу. 

2019-2022  Департамент праці, 

соціальної та сімейної 

політики 

облдержадміністрації, 

управління освіти і 

науки  

облдержадміністрації, 

обласний центр 

соціальних служб для 

сім'ї, дітей та молоді, 

районні державні 

адміністрації, органи 

місцевого 

самоврядування (за 

згодою) 

Посади введено, 

фахівців навчено 

За 

розрахунк

ами 

надавача 

послуг 

наближено

го до 

споживача 

 4.4.9. Забезпечення персоналом центрів для інклюзії 

дітей з особливими освітніми потребами, що мають 

2020-2024  Управління освіти і 

науки 

35 посад 

введено, 35 

За 

розрахунк
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комплексні обмеження можливостей. облдержадміністрації, 

департамент праці, 

соціальної та сімейної 

політики 

облдержадміністрації, 

управління охорони 

здоров’я 

облдержадміністрації, 

районні державні 

адміністрації, органи 

місцевого 

самоврядування (за 

згодою) 

фахівців навчено ами 

надавача 

послуг 

наближено

го до 

споживача 

 4.4.10. Забезпечення персоналом послуги 

персональний асистент. Підготовка персоналу. 

2019-2026  Управління освіти і 

науки 

облдержадміністрації, 

департамент праці, 

соціальної та сімейної 

політики 

облдержадміністрації, 

районні державні 

адміністрації, органи 

місцевого 

самоврядування (за 

згодою) 

455 посад 

введено, 455 

фахівців навчено 

За 

розрахунк

ами 

надавача 

послуг 

наближено

го до 

споживача 

 4.4.11. Забезпечення спеціалістами мобільних 

мультидисциплінарних команд. Підготовка фахівців. 

2019-2026  Департамент праці, 

соціальної та сімейної 

політики 

облдержадміністрації, 

115 спеціалістів 

навчено 

За 

розрахунк

ами 

надавача 

послуг 
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обласний центр 

соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді, 

районні державні 

адміністрації, органи 

місцевого 

самоврядування (за 

згодою) 

наближено

го до 

споживача 

 4.4.12. Забезпечення персоналом майстерень трудової 

реабілітації для молодих людей з обмеженими 

можливостями. Підготовка персоналу. 

2020-2026  Районні державні 

адміністрації, органи 

місцевого 

самоврядування (за 

згодою), недержавні 

організації (за 

згодою) 

90 посад 

введено, 90 

фахівців навчено 

За 

розрахунк

ами 

надавача 

послуг 

наближено

го до 

споживача 

4.5. Забезпечити  

кадрову потребу 

для альтернативних 

форм виховання 

дітей  

4.5.1. Підбір та підготовка кандидатів в  патронатні 

вихователі. 

2019-2026  Обласний центр 

соціальних служб для 

сім'ї, дітей та молоді, 

районні державні 

адміністрації, органи 

місцевого 

самоврядування (за 

згодою), місцеві 

центри соціальних 

служб для сім'ї, дітей 

та молоді 

Кандидати 

підібрані та 

пройшли 

навчання 

За 

розрахунк

ами 

надавача 

послуг 

наближено

го до 

споживача 

 4.5.2. Забезпечення персоналом малих групових 

будинків (МГБ). Підготовка персоналу. 

2019-2025  Районні державні 

адміністрації, органи 

місцевого 

Посади введено, 

фахівців навчено 

За 

розрахунк

ами 
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самоврядування (за 

згодою) 

надавача 

послуг 

наближено

го до 

споживача 

 4.5.3. Забезпечення персоналом соціальної послуги 

проживання з підтримкою. Підготовка персоналу. 

2019-2026  Департамент праці, 

соціальної та сімейної 

політики 

облдержадміністрації 

районні державні 

адміністрації, органи 

місцевого 

самоврядування (за 

згодою) 

Посади введено,  

фахівців навчено 

За 

розрахунк

ами 

надавача 

послуг 

наближено

го до 

споживача 

V. Трансформація  закладів  інституційного догляду і виховання дітей 

Специфічні цілі: 

поступове зменшення кількості дітей в установах інституційного догляду і виховання  на 20% щороку (починаючи з 2018 р.); 

скорочення кількості закладів інституційного догляду і  виховання дітей на 15% щороку (починаючи з 2019 р.); 

припинення до 2026 року діяльності всіх типів установ інституційного догляду і  виховання дітей, в яких проживає понад 10 вихованців. 

5.1 Забезпечити 

організацію 

трансформації 

закладів 

інституційного 

догляду і виховання 

дітей 

5.1.1. Поступове встановлення мораторію на 

зарахування дітей в заклади інституційного догляду і 

виховання дітей, на працевлаштування нових 

працівників та капіталовкладення.  

2018-2024  Департамент праці, 

соціальної та сімейної 

політики 

облдержадміністрації, 

управління освіти і 

науки 

облдержадміністрації, 

управління охорони 

здоров’я 

облдержадміністрації, 

служба у справах 

Рішення  про 

встановлення 

мораторію 

прийнято. 

Не 

потребує 
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дітей 

облдержадміністрації 

5.1.2. Створення комісій з трансформації кожного 

закладу інституційного догляду і виховання дітей. 

Навчання членів комісій. 

2018-2024  Департамент праці, 

соціальної та сімейної 

політики 

облдержадміністрації, 

управління освіти і 

науки 

облдержадміністрації, 

управління охорони 

здоров’я 

облдержадміністрації, 

служба у справах 

дітей 

облдержадміністрації, 

обласний центр 

соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді, 

установи 

інституційного 

догляду та виховання 

дітей, недержавні 

організації (за 

згодою) 

24 комісії 

сформовані, 

затверджені, їх 

члени навчені. 

Не 

потребує 

5.2 Забезпечити 

підготовку Плану 

трансформації 

кожного закладу 

інституційного 

догляду і  виховання 

дітей 

5.2.1 Розробка планів трансформації  кожного закладу 

інституційного догляду і  виховання дітей. 

2018-2024  Члени комісій з 

трансформації 

закладів. 

 

24 плани 

розроблені, 

затверджені, 

реалізовані. 

Не 

потребує 

5.2.2. Проведення комплексної оцінки закладів. 2018-2024  Члени комісій з 

трансформації 

Звіти оцінки 

розроблені. 

Не 

потребує 
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закладів. 

 

5.2.3. Проведення комплексної оцінки кожної дитини, 

розміщеної в закладі інституційного догляду і 

виховання дітей, і розробка індивідуального плану 

реінтеграції  дитини. 

2018-2024  Члени комісій з 

трансформації 

закладів. 

 

Звіти оцінки  

розроблені. 

Індивідуальні 

плани 

реінтеграції  

дитини 

розроблені. 

Не 

потребує 

 5.2.4. Здійснення аналізу та планування 

перекваліфікації та застосування людських ресурсів 

кожного закладу інституційного догляду і виховання 

дітей. 

2018-2024  Члени комісій з 

трансформації 

закладів. 

 

Аналіз 

проведений. 

План 

використання 

людських 

ресурсів 

розроблений. 

Не 

потребує 

 5.2.5. Здійснення аналізу та планування перерозподілу 

матеріальних ресурсів кожного закладу 

інституційного догляду і виховання дітей. 

2018-2024  Члени комісій з 

трансформації 

закладів. 

 

Аналіз 

проведений. 

План 

використання 

матеріальних 

ресурсів 

розроблений. 

Не 

потребує 

 

VI. Інформаційно-просвітницька діяльність 
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Специфічні цілі: 

забезпечення поінформованості керівників і фахівців різних рівнів про процеси реформи; 

інформування громадськості та батьків про права дитини на сім'ю, на освіту, на охорону здоров’я тощо і про обов'язки дорослих забезпечити 

реалізацію цих прав; 

просування значущості та необхідності розвитку альтернативних форм захисту дітей в ситуації ризику для забезпечення впровадження прав дітей та 

поліпшення добробуту дітей та їх сімей. 

6.1. Забезпечити 

інформаційно-

просвітницьку 

діяльність в регіоні 

6.1.1. Розробка і впровадження плану заходів щодо 

інформування громадськості про  Регіональний план  

реформування системи інституційного догляду і 

виховання дітей в Житомирській області на 2018-2026 

роки, його цілі і завдання. 

2018-2026  Управління 

інформаційної 

діяльності та 

комунікацій з 

громадськістю 

облдержадміністрації 

Затверджений і 

впроваджений 

план 

Не 

потребує 

6.1.2. Створення регіонального і місцевих  

інформаційних ресурсів з питань реформування 

інституційної догляду та виховання дітей, або ж 

окремого розділу на сторінці обласної державної 

адміністрації. 

2018 р. Управління 

інформаційної 

діяльності та 

комунікацій з 

громадськістю 

облдержадміністрації, 

районні державні 

адміністрації, органи 

місцевого 

самоврядування (за 

згодою) 

Створено 

спеціальну веб-

сторінку  

 

6.1.3. Розробка інформаційно-роз'яснювальних 

матеріалів: брошури, листівки, плакати, буклети для 

різних цільових аудиторій. 

2018-2020  Обласний центр 

соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді, 

районні державні 

адміністрації, органи 

місцевого 

Розроблені 

матеріали 

поширюються на 

всій території 

області 
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самоврядування (за 

згодою), недержавні 

організації (за 

згодою) 

 6.1.4. Організація заходів щодо обговорення плану  

трансформації закладів із співробітниками закладів, 

батьками дітей, які виховуються в них,  громадськими 

організаціями. 

2018-2024  Департамент праці, 

соціальної та сімейної 

політики 

облдержадміністрації, 

управління освіти і 

науки 

облдержадміністрації, 

управління охорони 

здоров’я 

облдержадміністрації, 

служба у справах 

дітей 

облдержадміністрації, 

обласний центр 

соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді  

Погоджено план 

зустрічей з 

ключовими 

аудиторіями для 

обговорення 

плану 

трансформації 

 

 6.1.5 Проведення прес-конференцій та регулярних 

брифінгів з актуальних питань деінституціалізації. 

2018-2026  Управління 

інформаційної 

діяльності та 

комунікацій з 

громадськістю 

облдержадміністрації 

Комунікаційний 

план 

виконується 

відповідно до 

графіка 

 

 6.1.6 Визначення основних цільових аудиторій для 

комунікації і підготовка ключових повідомлень. 

2018-2019  Управління 

інформаційної 

діяльності та 

Цільові 

аудиторії 

визначені і 
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комунікацій з 

громадськістю 

облдержадміністрації 

ключові 

повідомлення 

підготовлені 

6.2 Організувати 

комунікаційні 

кампанії 

6.2.1. Визначення каналів комунікації і основних 

комунікаторів. 

2018-2019  Управління 

інформаційної 

діяльності та 

комунікацій з 

громадськістю 

облдержадміністрації 

Канали 

комунікації та 

основні 

комунікатори 

визначені 

 

6.2.2.  Організація комунікаційних кампаній. 2019-2026  Управління 

інформаційної 

діяльності та 

комунікацій з 

громадськістю 

облдержадміністрації 

Організовано 3 

етапи 

комунікаційних 

кампаній  

 

VII. Залучення ресурсів для виконання Плану 

Специфічні цілі: 

гарантування стабільного і достатнього фінансування для виконання заходів Регіонального плану; 

забезпечення ефективності використання коштів, що спрямовуються на систему захисту, догляду та виховання дітей . 

7.1. Забезпечити 

достатнє 

фінансування 

виконання заходів 

Регіонального плану 

реформування 

системи 

інституційного 

догляду і виховання 

дітей  в 

Житомирській 

7.1.1. Розробка та затвердження порядку 

використання коштів, передбачених для фінансування 

заходів щодо виконання  Регіонального плану 

2018 р. Департамент праці, 

соціальної та сімейної 

політики 

облдержадміністрації, 

управління освіти і 

науки 

облдержадміністрації, 

управління охорони 

здоров’я 

Порядок 

розроблено 

 

Не 

потребує 
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області на 2018-2026 

роки  

облдержадміністрації, 

служба у справах 

дітей 

облдержадміністрації, 

обласний центр 

соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді, 

районні державні 

адміністрації, органи 

місцевого 

самоврядування (за 

згодою)   

 7.1.2. Щороку передбачати кошти для фінансового 

забезпечення виконання заходів Регіонального плану.   

2018-2026  Департамент фінансів 

облдержадміністрації, 

департамент праці, 

соціальної та сімейної 

політики 

облдержадміністрації, 

управління освіти і 

науки 

облдержадміністрації, 

управління охорони 

здоров’я 

облдержадміністрації, 

служба у справах 

дітей 

облдержадміністрації, 

обласний центр 

соціальних служб для 

Подані заявки на 

включення до 

бюджету коштів 

для виконання 

заходів. 

Затверджений 

бюджет 

Не 

потребує 
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сім’ї, дітей та молоді, 

районні державні 

адміністрації, органи 

місцевого 

самоврядування (за 

згодою) 

 7.1.3. Проведення аналізу та планування 

перерозподілу фінансових ресурсів кожного закладу 

інституційного догляду та виховання дітей для  

створення послуг нового типу в межах обласного 

бюджету. 

2019-2024  Департамент праці, 

соціальної та сімейної 

політики 

облдержадміністрації, 

управління освіти і 

науки 

облдержадміністрації, 

управління охорони 

здоров’я 

облдержадміністрації, 

служба у справах 

дітей 

облдержадміністрації, 

обласний центр 

соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді, 

департамент фінансів 

облдержадміністрації 

Аналіз 

проведено. 

План 

використання 

фінансових 

ресурсів 

розроблено. 

Не 

потребує 

 7.1.4. Проведення заходів щодо виявлення  

альтернативних джерел фінансування та 

налагодження співпраці з міжнародними донорськими 

проектами і програмами технічної допомоги та 

грантів. 

2018-2026  Департамент праці, 

соціальної та сімейної 

політики 

облдержадміністрації, 

управління освіти і 

Впроваджені 

проекти. 

Використані 

позабюджетні, 

альтернативні 

Не 

потребує 



 79 

науки 

облдержадміністрації, 

управління охорони 

здоров’я 

облдержадміністрації, 

служба у справах 

дітей 

облдержадміністрації, 

обласний центр 

соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді, 

районні державні 

адміністрації, органи 

місцевого 

самоврядування (за 

згодою), недержавні 

організації (за 

згодою) 

джерела  

VIII. Моніторинг та оцінка виконання Регіонального плану реформування системи інституційного догляду і виховання дітей в 

Житомирській області на 2018-2026 роки  

Специфічні цілі: 

забезпечення реалізації Регіонального плану у встановлені терміни та у відповідності з встановленими показниками; 

забезпечення прозорості процесу реалізації Регіонального плану; 

інформування жителів регіону про результати виконання Регіональної плану; 

забезпечення моніторингу та оцінки стану дітей для гарантування їхнього добробуту в процесі впровадження Регіонального плану. 

8.1 Забезпечити 

моніторинг  та 

проведення оцінки 

виконання заходів 

Регіонального плану 

8.1.1. Розробити систему моніторингу та оцінки, 

визначити основні джерела отримання даних, методи 

збору інформації, визначити індикатори (кількісні та / 

або якісні), які будуть характеризувати 

2018 р Члени міжвідомчої 

робочої групи з 

реформування 

системи 

Затверджене 

рішення про 

організацію 

моніторингу 

Не 

потребує 



 80 

реформування 

системи 

інституційного 

догляду і виховання 

дітей  в 

Житомирській 

області на 2018-2026 

роки  

результативність реалізації заходів  Регіонального 

плану. 

інституційного 

догляду та виховання 

дітей у Житомирській 

області  

 8.1.2.  Планування і проведення моніторингу та 

оцінки виконання  Регіонального плану  

структурними підрозділами обласної державної 

адміністрації. 

2018-2026  Члени міжвідомчої 

робочої групи з 

реформування 

системи 

інституційного 

догляду та виховання 

дітей у Житомирській 

області  

Моніторинг 

проведено 

Не 

потребує 

 8.1.3. Розробка та затвердження форм квартального та 

річного звіту про результати проведення моніторингу 

та оцінки виконання  Регіонального плану. 

2018 р. Члени міжвідомчої 

робочої групи з 

реформування 

системи 

інституційного 

догляду та виховання 

дітей у Житомирській 

області  

Розроблені, 

затверджені 

форми 

Не 

потребує 

 8.1.4. Визначення відповідальних працівників за  

моніторинг реалізації  Регіонального плану. 

2018 Члени міжвідомчої 

робочої групи з 

реформування 

системи 

інституційного 

догляду та виховання 

Видано 

розпорядження 

голови обласної 

державної 

адміністрації 

про призначення 

Не 

потребує 
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дітей у Житомирській 

області  

відповідальних 

осіб 

 8.1.5. Розгляд відомчих звітів про виконання заходів 

Регіонального плану на засіданнях Координаційної 

ради з питань охорони дитинства та підтримки сім'ї 

2018-2026  Члени 

Координаційної ради, 

департамент праці, 

соціальної та сімейної 

політики 

облдержадміністрації, 

управління освіти і 

науки 

облдержадміністрації, 

управління охорони 

здоров’я 

облдержадміністрації, 

служба у справах 

дітей 

облдержадміністрації, 

обласний центр 

соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді 

Представлені 

звіти. 

Прийнято 

рішення 

Не 

потребує 

 8.1.6. Проведення аналізу цільового / адресного 

використання фінансових ресурсів в рамках 

виконання заходів  Регіонального плану. 

щороку 

(до 01.02. 

наступного  

за звітним 

роком) 

Департамент праці, 

соціальної та сімейної 

політики 

облдержадміністрації, 

управління освіти і 

науки 

облдержадміністрації, 

управління охорони 

здоров’я 

Проведено 

аналіз цільового 

використання 

фінансових 

ресурсів. Звіт за 

результатами 

аналізу  

Не 

потребує 
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облдержадміністрації, 

служба у справах 

дітей 

облдержадміністрації, 

обласний центр 

соціальних служб  

для сім’ї, дітей та 

молоді, 

районні державні 

адміністрації,  

органи місцевого 

самоврядування (за 

згодою) 

 8.1.7. Підготовка та оприлюднення щорічного 

підсумкового звіту про результати проведення 

моніторингу виконання Регіонального плану. 

щороку 

(до 01.03. 

наступного  

за звітним 

роком) 

Департамент  

праці, соціальної  

та сімейної політики 

облдержадміністрації, 

управління освіти і 

науки 

облдержадміністрації, 

управління  

охорони здоров’я 

облдержадміністрації, 

служба  

у справах дітей 

облдержадміністрації, 

обласний центр 

соціальних служб для  

Звіт 

опубліковано. 

Не 

потребує 
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сім’ї, дітей та молоді, 

районні державні 

адміністрації, органи 

місцевого 

самоврядування (за 

згодою) 

 8.1.8. Плановий перегляд і кореляція  Регіонального 

плану. 

2021 р. 

2024 р. 

2026 р. 

Члени міжвідомчої 

робочої групи з 

реформування 

системи 

інституційного 

догляду та виховання 

дітей у Житомирській 

області  

Зміни та 

доповнення 

внесено (у разі 

потреби) 

Не 

потребує 

 8.1.9. Організація і проведення обласних конференцій 

щодо реалізації Регіонального плану. 

2021 р. 

2024 р. 

2026 р. 

Департамент праці, 

соціальної та сімейної 

політики 

облдержадміністрації, 

управління освіти і 

науки 

облдержадміністрації, 

управління охорони 

здоров’я 

облдержадміністрації, 

служба у справах 

дітей 

облдержадміністрації, 

обласний центр 

соціальних служб для 

Організовано 3 

обласні 

конференції 
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сім’ї, дітей та молоді 

 8.1.10. Висвітлення результатів моніторингу на 

офіційному сайті обласної державної адміністрації, на 

сайтах структурних підрозділів, в інших засобах 

масової інформації. 

2018-2026  Управління 

інформаційної 

діяльності та 

комунікацій з 

громадськістю 

облдержадміністрації, 

департамент праці, 

соціальної та сімейної 

політики 

облдержадміністрації, 

управління освіти і 

науки 

облдержадміністрації, 

управління охорони 

здоров’я 

облдержадміністрації, 

служба у справах 

дітей 

облдержадміністрації, 

обласний центр 

соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді 

Висвітлення 

результатів на 

сайтах, в інших 

засобах масової 

інформації 
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Черговість трансформації закладів інституційного догляду і виховання дітей Житомирської 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 КУ «Обласний спеціалізований 

будинок дитини» Житомирської 

обласної ради 

 

55 середньостроковий 2021 

КЗ «Житомирський обласний 

спеціалізований будинок дитини 

для дітей-сиріт та дітей, які 

залишилися без піклування 

батьків» Житомирської обласної 

ради 

60 середньостроковий 2022 

ІІ Загальноосвітні школи-

інтернати; санаторні 

школи-інтернати; 

КНЗ «Ушомирська 

загальноосвітня школа-інтернат   

ІІ ступенів» Житомирської 

обласної    ради 

44 короткостроковий 2019 

КНЗ «Нов-Волинська 

загальноосвітня школа-інтернат   

І-ІІ ступенівЖитомирської 

обласної ради 

52 середньостроковий 2021 
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Комунальний  заклад 

«Радомишльська загальноосвітня 

санаторна школа-інтернат І-ІІІ 

ступенів» Житомирської обласної 

ради» 

60 середньостроковий 2022 

  КНЗ «Бердичівська 

загальноосвітня школа-інтернат    

І-ІІІ ступенів» Житомирської 

обласної ради 

65 довгостроковий 2023 

ІІІ Спеціальні  школи-

інтернати/ навчально-

реабілітаційні центри для 

дітей: зі зниженим слухом, 

зором, глухих, з 

порушеннями опорно-

рухового аппарату, з 

тяжкими порушеннями 

мовленнями, ліцей-

інтернат 

КНЗ «Потіївська спеціальна 

загальноосвітня школа-інтернат 

 I-III ступенів» Житомирської 

обласної ради 

47 короткостроковий 2020 

КЗ «Денишівський навчально-

реабілітаційний центр» 

Житомирської обласної ради 

 

54 середньостроковий 2021 

КЗ «Березівський навчально-

реабілітаційний центр» 

Житомирської обласної ради 

 

56 середньостроковий 2021 

КЗ «Житомирський обласний 

ліцей-інтернат для обдарованих 

дітей» Житомирської обласної 

ради 

63 довгостроковий 2023 

  КНЗ «Житомирська спеціальна 65 довгостроковий 2024 
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загальноосвітня школа-інтернат  

№ 2» Житомирської обласної ради 

 

  КНЗ «Житомирська спеціальна 

загальноосвітня школа-інтернат  

№ 1» Житомирської обласної ради 

 

73 довгостроковий 2023 

IV Спеціальні школи-

інтернати для дітей з 

інтелектуальними 

порушеннями 

КНЗ «Довбиська спеціальна 

загальноосвітня школа-інтернат» 

Житомирської обласної ради 

 

47 короткостроковий 2019 

КНЗ «Коростишівська спеціальна 

загальноосвітня школа-інтернат» 

Житомирської обласної ради 

 

48 короткостроковий 2020 

КНЗ «Любарська спеціальна  

загальноосвітня школа-інтернат» 

Житомирської обласної ради 

 

50 короткостроковий 2021 

КНЗ «Кмитівська спеціальна 

загальноосвітня школа-інтернат» 

Житомирської обласної ради 

 

52 середньостроковий 2021 

КНЗ «Бердичівська спеціальна 

загальноосвітня школа-інтернат» 

Житомирської обласної ради 

53 середньостроковий 2022 

КНЗ «Вишевицька спеціальна 

загальноосвітня школа-інтернат» 

Житомирської обласної ради 

 

54 середньостроковий 2021 

КНЗ «Житомирська спеціальна 

загальноосвітня школа-інтернат» 

61 довгостроковий 2023 



 88 

Житомирської обласної ради 

 

V Дитячі будинки -інтернати КУ «Романівский дитячий 

будинок-інтернат» Житомирської 

обласної ради 

 

40 короткостроковий 2019 

КУ «Новоборівський дитячий 

будинок-інтернат» Житомирської 

обласної ради 

 

47 короткостроковий 2020 

КУ «Тетерівський дитячий 

будинок-інтернат» Житомирської 

обласної ради 

52 середньостроковий 2022 

VI Центр соціально-

психологічної реабілітації 

дітей 

КУ «Обласний центр соціально-

психологічної реабілітації дітей 

"Сонячний дім» Житомирської 

обласної ради 

72 довгостроковий 2025 

 

 

Перший заступник  

голови обласної ради                                                                                                                                        С.М.Крамаренко 


