ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
17.03.2020

№ 182/од-2020

Про додаткові заходи щодо впровадження
реформи системи інституційного догляду та
виховання дітей в Одеській області
Керуючись Законом України «Про місцеві державні адміністрації»,
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 09 серпня 2017 року
№ 526-р «Про Національну стратегію реформування системи інституційного
догляду та виховання дітей на 2017-2026 роки та план заходів з реалізації
І-го етапу», враховуючи лист Міністерства соціальної політики України від
03 травня 2018 року № 8426/0/2-18/37 «Про розробку регіональних планів
реформування системи інституційного догляду та виховання дітей», з метою
активізації реформи системи захисту дітей в Одеській області, спрямованої
на створення умов для реалізації права кожної дитини зростати і
виховуватися в сім’ї або в умовах, наближених до сімейних, мати доступ до
соціальних, освітніх, медичних послуг відповідно до її потреб і стану
розвитку на рівні громад області:
1. Доручити головам районних державних адміністрацій та
рекомендувати міським головам міст обласного значення, сільським,
селищним, міським головам рад об’єднаних територіальних громад:
1.1. Утворити до 05 квітня 2020 року міжвідомчі робочі групи з
впровадження сімейно-орієнтованих послуг на місцевому рівні у складі:
представників служб у справах дітей, відділів освіти і науки, охорони
здоров’я, соціального захисту населення, фінансів, підрозділів ювенальної
превенції Національної поліції, депутатів місцевих рад, керівників закладів
інституційного догляду за територіальним розміщенням, представників
громадських організацій та інших зацікавлених осіб
1.2. Провести до 10 травня 2020 року повторний та якісний збір
інформації про становище дітей і сімей у місті, районі, територіальній
громаді на 01 січня 2020 року (для визначення чисельності дітей, які
перебувають у групі ризику потрапляння до закладів інституційного догляду
різних типів, чисельності і причини перебування дітей у закладах
інституційного догляду всіх рівнів і форм власності, картування наявних

соціальних, медичних, освітніх послуг, орієнтованих на попередження
потрапляння дітей до закладів інституційного догляду), керуючись листом
Міністерства соціальної політики України від 12 грудня 2017 року
№24322/0/2-17/37.
1.3. Здійснити до 15 травня 2020 року комплексний аналіз становища
дітей і сімей на підставі оновлених даних та обговорити його результати на
засіданнях координаційних рад, колегій, загальних нарад, сесіях відповідних
рад із залученням засобів масової інформації та представників неурядових
громадських організацій.
1.4. Провести до 20 травня 2020 року оцінку потреб населення у
послугах з підтримки дітей та сімей; термінового влаштування;
альтернативних форм догляду дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування; освітніх послуг для дітей, які потребують
інклюзивних форм навчання; реабілітаційно-медичних послуг для дітей з
інвалідністю, а також у професійних кадрах, необхідних для надання таких
послуг.
1.5. Надати до 25 травня 2020 року службі у справах дітей
облдержадміністрації пропозиції щодо створення послуг, потреб у
професійних кадрах для надання цих послуг в територіальних громадах та
узагальнені звіти за результатами аналізу становища дітей і сімей.
1.6. Привести до 01 травня 2020 року у відповідність до вимог статті 4
Закону України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи
для дітей» штатну чисельність служб у справах дітей зі статусом юридичної
особи.
2. Службі у справах дітей Одеської обласної державної адміністрації:
2.1. Спільно з департаментами облдержадміністрації: освіти і науки,
охорони здоров’я, соціальної та сімейної політики забезпечити щомісяця та у
разі потреби проведення засідань Міжвідомчої робочої групи з реформування
системи інституційного догляду та виховання дітей в Одеській області,
утвореної розпорядженням голови Одеської обласної державної адміністрації
від 14 травня 2018 року № 486/А-2018 (зі змінами).
2.2. Забезпечити до 01 травня 2020 року проведення навчання
керівників міжвідомчих робочих груп, створених при райдержадміністраціях,
міськвиконкомах, виконавчих комітетах об’єднаних територіальних громадах
з питань впровадження реформи системи захисту дітей та створення сімейноорієнтованих послуг на рівні громад.
2.3. Підготувати до 01 червня 2020 року узагальнений звіт за
результатами становища дітей і сімей та пропозиції щодо створення сімейноорієнтованих послуг в розрізі районів, міст, об’єднаних територіальних
громад області.
2.4. Доопрацювати до 10 червня 2020 року проект Регіонального плану
реформування системи інституційного догляду і виховання дітей та розвитку

сімейно-орієнтованих послуг на рівні громад, з урахуванням пропозицій
райдержадміністрацій, міськвиконкомів, сільських, селищних, міських рад
об’єднаних територіальних громад.
3. Службі у справах дітей Одеської обласної державної адміністрації,
департаментам облдержадміністрації: фінансів, освіти і науки, охорони
здоров’я, соціальної та сімейної політики:
3.1. Провести до 25 квітня 2020 року аналіз функціонування мережі
закладів інституційного догляду дітей обласної комунальної власності,
передбачивши:
- аналіз контингенту дітей, які перебувають у закладах інституційного
догляду, причин влаштувань/вибуття дітей і їх динаміку, оцінку персоналу
закладів, аналіз матеріально-технічної бази та фінансових видатків на
утримання мережі закладів;
- підготовку пропозицій щодо трансформації/закриття закладів
інституційного догляду дітей у розрізі кожного закладу із зазначенням
термінів;
3.2. Визначити до 10 травня 2020 року два заклади інституційного
догляду і виховання дітей та надати пропозиції щодо прийняття рішення про
відпрацювання пілотних моделей, їх трансформації з одночасним розвитком
послуг для дітей-вихованців цих закладів на рівні громад.
3.3. Організувати протягом травня – жовтня 2020 року проведення для
керівників закладів інституційного догляду дітей, керівників служб у справах
дітей, управлінь (відділів) освіти і науки, охорони здоров’я, соціального
захисту населення райдержадміністрацій, міськвиконкомів та керівників
об’єднаних територіальних громад обласні семінари-навчання, тренінги з
питань забезпечення прав дітей, впровадження реформи системи
інституційного догляду дітей, особливостей створення послуг на місцевому
рівні, обговорення проекту Регіонального плану реформування системи
інституційного догляду і виховання дітей та розвитку сімейно-орієнтованих
послуг на рівні громад, розробки місцевих програм розвитку сімейноорієнтованих послуг.
4. Управлінню комунікацій та інформаційної політики Одеської
обласної державної адміністрації:
4.1. Спільно зі службою у справах дітей Одеської обласної державної
адміністрації організувати протягом року інформаційно-роз’яснювальну
роботу серед представників регіональних засобів масової інформації з метою
підвищення їх поінформованості про реформу системи інституційного
догляду та виховання дітей, розвитку послуг для дітей і сімей у громадах.
4.2. Забезпечити протягом липня-жовтня 2020 року висвітлення в
засобах масової інформації заходів про впровадження реформи системи

інституційного догляду та виховання дітей, розвиток послуг для дітей і сімей
у громадах.
5. Причетним до виконання розпорядження інформувати службу у
справах дітей Одеської обласної державної адміністрації до 15 червня
та 15 грудня 2020 року.
6. Службі у справах дітей Одеської обласної державної адміністрації
узагальнювати матеріали та інформувати облдержадміністрацію до 20 червня
та 20 грудня 2020 року.
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