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Упродовж 5 років у Закарпатті усиновлено 457 діток
Це зазначено в проекті рішення «Про результати виконання Програми реформування системи
закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на 2012 – 2017 роки», який
обговорять депутати облради, готуючись до другого пленарного засідання 11 сесії.

У документі йдеться, що впродовж реалізації заходів зазначеної Програми, в області за 5 років
зменшилась кількість таких діток. Так, якщо на 1 січня 2012 р. їх було 2397, то на 1 січня 2018 р. –
2216.
Серед основних досягнень Програми є розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування. Завдяки вжитим заходам зазначеної Програм відсоток
діток, охоплених сімейними формами виховання, з року в рік зростав: на 1 січня 2012 р - 73,4%,
на 1 січня 2018 р - 85,0%.
У проекті рішення наголошується, що в області функціонують 45 дитячі будинки сімейного типу, де
зростає 274 хлопчиків і дівчаток, та 61 прийомна сім’я, де виховується 124 діток, у т.ч. 2 дитячі
будинки сімейного типу (Луганська область), 2 прийомні сім’ї (Донецька та Луганська області), в
яких знаходяться на вихованні 18 дітей. Загальна кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, які знаходяться на вихованні у дитячих будинках сімейного типу та
прийомних сім’ях, - 398, що становить 18% від загальної чисельності таких діток.
З 2012 року кількість дитячих будинків сімейного типу в області зросла з 36 до 45, враховуючи,
що деякі ДБСТ переходили в статус прийомних сімей, деякі були ліквідовані. Кількість вихованців
зростала впродовж всього часу, не дивлячись на природнє вибуття, і досягла на 31 грудня 2017 року
274 дитини. Кількість прийомних дітей у прийомних сім’ях за вказаний період також збільшилася
з 99 до 124. Кількість дітей у цій сімейній формі виховання зросла з 344 у 2012 році до 398 у
2017 році.
Впродовж 5 років в області створено 20 ДБСТ, 41 ПС, до дитячих будинків сімейного типу та
прийомних сімей влаштовано 253 таких хлопчиків і дівчаток .
Підкреслюється, що з 2012 року спостерігається тенденція щодо зменшення кількості дітей, яким
надано статус сироти або позбавленої батьківського піклування: 421 - у 2012 р., 327 – у 2017 р.
Відповідно зменшується і кількість дітей, які підлягають усиновленню. Так, станом на 1 січня 2018
року на регіональному обліку перебуває 576 дітей; на місцевому – 604 дітей, з них, віком до 3-х
років – 16, з 3-х до 6-ти років – 38; з 6-18 років – 550 дітей (91%).
Пріоритетним завданням залишається мотивування громадян України до усиновлення двох – трьох
дітей – родинних груп братів і сестер (дотримання принципу збереження зв’язків між родичами за
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походженням), оскільки більшість дітей (405 або 67%), які перебувають на обліку з усиновлення,
мають братів і сестер.
Протягом 2012-2017 років в області усиновлено 457 дітей (найбільше дітей було усиновлено у 2012
році - 95 дітей).
Перевага національного усиновлення прослідковується впродовж всього
періоду і варіюється в межах 57% у 2012р. – 76% у 2015р.
Кількість статусних дітей, що перебувають на утриманні інтернатних закладів області
також зменшилась. Для таких діток в області функціонують дві школи-інтернати: Перечинська
загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів Закарпатської облради (проектна потужність – 350
дітей, перебуває - 58) та Домбоківська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів
Закарпатської облради (проектна потужність – 85 дітей , перебуває - 30), один дошкільний
навчальний заклад - Чинадіївський (дитячий будинок) інтернатного типу (проектна потужність –
130 дітей , перебуває - 62).
У системі соціального захисту функціонують три дитячі будинки інтернати: Мукачівський дитячий
будинок-інтернат (ІІ профілю для дівчат), Виноградівський дитячий будинок-інтернат(ІІ профілю
для хлопчиків), Вільшанський дитячий будинок-інтернат (змішаного типу ІУ профілю), в яких
станом на 1 січня 2018 року перебуває 55 дітей.
Для дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування, дітей, які залишилися без піклування
батьків, а також дітей з вадами фізичного та розумового розвитку віком від народження до 4 років в
області діє обласний Будинок дитини (проектна потужність станом на 1 січня 2018р. – 110 дітей ), у
якому перебуває 45 дітей.
В документі йдеться і про проведену роботу з питань квартирного обліку та
поліпшення житлових умов дітей з цієї категорії, попередження негативних проявів у дитячому
середовищі. Так, у взаємодії з підрозділами Національної Поліції та органами освіти щорічно
проводяться профілактичні рейди "Вулиця", "Вокзал", "Підліток", тощо.
Прес-служба Закарпатської облради
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