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На Закарпатті активізувалася робота щодо розвитку
сімейних форм виховання маленьких жителів краю
Зменшилась також кількість дітей, що перебувають на утриманні інтернатних закладів області. Про
це йдеться у проекті рішення «Про хід виконання Програми реформування системи закладів для

дітей-сиріт та дітей,

позбавлених батьківського піклування, на 2012-2017
роки», який вноситься на розгляд сьомої сесії облради.
У Пояснювальній записці окреслені найважливіші завдання, виконані у звітному періоді. Так,
протягом 2012-2016 рр. в області спостерігається тенденція щодо зменшення кількості дітей-сиріт,
дітей, позбавлених батьківського піклування. Якщо за станом на на 31.12.2015 становила 2301
дитину, то за станом на 01.01.2017 – 2261.
Проводиться робота щодо розвитку сімейних форм виховання, а саме: впродовж 2016 року до
сімейних форм виховання влаштовано 412 дітей, у тому числі: 75 – усиновлено (47 громадянами
України), 260 – передано під опіку/піклування фізичних осіб, 38 – влаштовано до прийомних сімей,
дитячих будинків сімейного типу, повернуто на виховання до батьків – 39, ще 16 дітей влаштовано
у сім’ї майбутніх опікунів/піклувальників.
Завдяки вжитим заходам відсоток дітей, охоплених сімейними формами виховання, з року в рік
зростає. Станом на 31.12.2010 року він становив 73,3 відс., за чотири наступні роки цей показник
виріс на 7,2 відс та становив 80,51, за підсумками 2015 року –84,0 відсотка, а за підсумками 2016
року – 85,2 відс.
Зменшилась кількість дітей, що перебувають на утриманні інтернатних закладів. Так, якщо за
станом на 31.12.2010 року в інтернатних закладах області системи МОН виховувалось 412 дітей, на
31.12.2015 – 194, то за станом на 01.01.2017 – 161 дитина.
У взаємодії з підрозділами Національної поліції та органами освіти в ході проведення 491
профілактичного рейду "Вулиця", "Вокзал", "Підліток" впродовж 2016 року виявлено 294 дитини,
схильні до правопорушень, вживання алкогольних, токсичних речовин, інших негативних проявів, у
тому числі 211 вилучено.
Забезпечено здійснення систематичних перевірок умов утримання і виховання дітей у сім'ях, де
батьки або особи, що їх замінюють, ухиляються від виконання своїх батьківських обов’язків,
вживаються дієві заходи щодо обмеження негативного впливу батьків. Впродовж 2016 року
обстежено 1226 функціонально-неспроможних сімей, вилучено 111 дітей. За невиконання
батьківських обов’язків попереджено 587 батьків, ініційовано притягнення до відповідальності 199.
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Проведення зазначених заходів дало змогу суттєво зменшити рівень дитячої бездоглядності та
безпритульності в області. Так, за станом на 01.01.07 на обліку служб у справах дітей
перебувало 214 дітей, які систематично самовільно залишають місце постійного проживання, за
станом на 01.01.2010 - 122 дитини, а за станом на 01.01.17 - 19.
Зменшується і кількість підліткових дітей, які проживають у функціонально-неспроможних сім’ях.
Так, якщо на обліку за станом на 01.01.2007 року перебувало 1448 дітей, які проживали у 622
сім’ях, де батьки, або особи, що їх замінюють, ухиляються від виконання своїх батьківських
обов’язків; за станом на 01.01.2013 року 1097 дітей, які проживала у 468 таких сім’ях, за станом на
01.01.2017 року кількість таких дітей та сімей зменшилась до 709 та 294 відповідно.
Щодо фінансів. Так, на 2016 рік згідно Програми заплановано 190,0 тис.грн. з обласного бюджету.
На реалізацію заходів профінансовано 139,4 тис.грн. з обласного бюджету.
Стосовно основних результатів виконання програми за поточний рік. За твердженням служби у
справах дітей облдержадміністрації, заходи та завдання програми, визначені на 2016 рік, виконані
у повному обсязі.
Починаючи з 2012 року кількість дитячого населення області збільшується (284 735 дітей за станом
на 01.01. 2012 році, та 291199 за станом на 01.01.2017), натомість зменшується кількість дітей, які
проживають у функціонально-неспроможних сім’ях ( упродовж 2016 року кількість дітей
зазначеної категорії зменшилась з 734 у 305 сім’ях на початок року до 709 дітей у 294 сім'ях за
станом на 01.01.2017р.) та кількість дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування ( з
2301 дитини до 2261 станом на 01.01.2017 року). Впродовж року збільшено відсоток охоплення
сімейними формами виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, на 1.2 ,
який за станом 01.01.2017 року становить 85,2 відс., а також зменшилась кількість дітей, що
перебувають на утриманні інтернатних закладів на 33 дитини. Так, якщо за станом на 31.12.2015
року в інтернатних закладах області системи МОН виховувалось 194 дитини, то за станом на
31.12.2016 – 161. Таке зменшення відбулося за рахунок активізації роботи щодо розвитку сімейних
форм виховання. Зокрема, впродовж 2016 року до сімейних форм виховання влаштовано 428 дітей,
у тому числі: 75 – усиновлено (47 громадянами України), 260 – передано під опіку/піклування
фізичних осіб, 38 – влаштовано до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, повернуто
на виховання до батьків – 39, ще 16 дітей влаштовано у сім’ї майбутніх опікунів.
Прес-служба Закарпатської облради
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