
УКРАЇНА

а / м 4 ^ ~

О^гЛ2~  Ло<ї 
q qjX ^

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
Майдан Просвіти, 1, м. Рівне, 33028, тел. (036-2) 26-47-88, факс (036-2) 62-07-85 

E-mail: roda@rv.gov.ua, www.rv.gov.ua КодЄДРПОУ 13986712

На№ від
Рівненська обласна рада

Обласна державна адміністрація подає інформацію про хід виконання 
рішення Рівненської обласної ради від 07 грудня 2018 року № 1145 «Про 
затвердження стратегічного плану дій з реформування системи
інституційного догляду і виховання дітей в Рівненській області 
на 2018-2026 роки».

Додаток на 9  стор. в 1 екз.

Заступник голови 
адміністрації Людмила ШАТКОВСЬКА

Віктор МАРЧУК 0(362)620800

К
Рівненська обласна державна адміністраціяенська ооласна державі-

№вих-689/0/0І-35/21 від 25.0 .2021 09:42:40

I I I  і
РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА

P7/WЛ &_______■' 'і X /

mailto:roda@rv.gov.ua
http://www.rv.gov.ua


1 ’

ІНФОРМАЩЯ
про виконання Стратегічного Плану дій з реформування системи інституційного догляду і виховання дітей в

Рівненській області

№ з/п Зміст дій з виконання 
відповідних завдань

Термін
виконання

Показники виконання

І.Координація та взаємодія в процесі реформування системи інституційного догляду та виховання дітей
6. Розроблення, затвердження та 

впровадження щорічних 
галузевих робочих планів з 
реалізації регіонального 
стратегічного плану дій з 
реформування системи 
інституційного догляду та 
виховання дітей в Рівненській 
області на 2018 - 2026 роки

Щороку до 01 
лютого

В області мережу закладів загальної середньої освіти обласного 
підпорядкування складають 19 закладів, з них: 13 спеціальних закладів освіти; 
4 заклади спеціалізованої освіти, 2 санаторні школи.
Відповідно до Закону України (далі -  Закон) «Про повну загальну середню 
освіту» до 01.07.2021 засновники санаторних шкіл (санаторних шкіл- 
інтернатів) зобов’язані змінити тип таких закладів освіти на один з типів 
закладів загальної середньої освіти, що передбачені цим Законом, або 
припинити такі заклади освіти шляхом їх реорганізації чи ліквідації.
У Рівненській області функціонує 2 санаторні школи: комунальний заклад 
«Вербська санаторна школа І-ІІІ ступенів» Рівненської обласної ради (заклад 
для дітей з хронічними неспецифічними захворюваннями органів травлення); 
комунальний заклад «Клеванська санаторна школа І-ІІІ ступенів» Рівненської 
обласної ради (заклад для дітей із захворюваннями серцево-судинної системи). 
Проводиться аналіз нормативно-правової бази з метою вирішення даного 
питання

9. Залучення неурядових 
організацій до надання 
підтримки районним 
державним адміністраціям та 
органам місцевого 
самоврядування

2018-2026
роки

В області налагоджена співпраця з громадськими, благодійними, релігійними 
організаціями щодо роботи з дітьми. Допомогу надають: корпорація «ББК -  
Україна», «Благодійний фонд «Поглід», МБФ «Мир», МБФ «Здоров'я 
майбутнього», Міжнародний Християнський Благодійний Фонд «Сонячний 
світ», БФ «Поряд з тобою», БФ «Подаруй добро», БФ «Благомай», 
Рівненський регіональний центр з фізичної культури і спорту інвалідів 
«Інваспорт», КЗ «Обласний центр фізичного здоров'я населення «Спорт для 
всіх», «Клуб Успішних Людей», АК «Кравець та партнери», ПАТ «Реноме», 
ПРОД-ТРАНС «КОКА-КОЛА ХЕЛЛЕНІК», ПАТ «Реноме», ТзОВ

«Українська сірникова фабрика», ТОВ «Укртехнофос», ТЗОВ ВТП 
«Агропереробка», ПрАТ «Агроресурс», фізичні особи тощо

II. Розвиток освітніх, медичних, соціальних і реабілітаційних послуг для дітей і сімей з дітьми
Освітні послуги
2. Створення та забезпечення 

доступності послуги 
продовженого дня (чергової 
групи) в дошкільних 
навчальних закладах:
2019 рік - 50 відсотків;
2020 рік -1 0 0  відсотків

2018-2020
роки

Режим роботи закладу дошкільної освіти визначає його засновник. В області 
функціонують заклади з короткотривалим режимом перебування дітей та 
заклади повного дня. За бажанням батьків у закладах з повним робочим днем 
створюються чергові групи з 12 годинним перебуванням дітей та групи з 
цілодобовим перебуванням дітей (функціонує 20 таких груп)

3. Забезпечення безперебійного 
підвезення дітей до закладів 
освіти з метою створення 
необхідних умов для їх 
навчання безпосередньо за 
місцем проживання, у тому 
числі шкільними автобусами, 
пристосованими для 
перевезення дітей, які 
пересуваються на кріслах 
колісних

Постійно На сьогодні для організації підвезення учнів і педагогічних працівників, які 
проживають за межею пішохідної доступності, до навчальних закладів в 
області нараховується 259 транспортних засобів, з них: 235 шкільних 
автобусів, 6 спеціальних шкільних автобусів та 18 орендованих транспортних 
засобів.
Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.11.2019 
№ 1106-р «Деякі питання використання у 2019 році освітньої субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам» обсяг субвенції у 
2020 році на придбання шкільних автобусів, у тому числі обладнаних місцями 
для дітей з особливими освітніми потребами, складав 
25849,9 тис. грн. Відповідно придбано 23 шкільних автобусів, 18 із них, за 
кошти освітньої субвенції та співфінансування. 5 шкільних автобусів за кошти 
місцевих бюджетів

5. Забезпечення
безперешкодного доступу до 
приміщень закладів освіти 
для осіб з інвалідністю на 
рівні з іншими особами, 
облаштовувати такі заклади за 
принципом універсального 
дизайну

Постійно У 586 закладах загальної середньої освіти та 19 закладах професійної 
(професійно-технічної) освіти області створені умови для безперешкодного 
доступу до першого поверху, що складає 99,7 відсотків від потреби. Наявні 
441 пандус у будівлях закладів загальної середньої освіти на вході у 
приміщення, 268 -  поручнів, 387 -  кнопок виклику та інформаційних вказівок. 
206 закладів загальної середньої освіти не потребують додаткових 
пристосувань на вході для підйому осіб з інвалідністю. Крім того, у 3 закладах 
наявні ліфти, які забезпечують доступність до другого поверху, у 50 закладах 
обладнані туалетні кімнати для дітей з обмеженими фізичними можливостями. 
У звітному році збудовано 13 пандусів проведено реконструкцію 2 пандусів на 
суму 393,2 тис гривень.
Проведено обстеження навчальних закладів на предмет їх відповідності



державним будівельним нормам в частині доступності для маломобільних 
груп населення, у тому числі осіб з порушеннями зору, слуху та опорно- 
рухового апарату, складені акти відповідності, розроблені щоквартальні 
плани-графіки щодо здійснення до 2020 року реконструкції та проведення 
ремонту будівель з урахуванням відповідних вимог зазначених норм.
Для забезпечення освітніх потреб дітей та молоді з інвалідністю в області 
нараховується 6 спеціальних шкільних автобусів

6. Забезпечення гарячим 
харчуванням дітей в 
навчальних закладах 
відповідно вимог:
2019 рік -2 0  відсотків;
2020 рік - 40 відсотків;
2021 рік - 100 відсотків

2018-2026
роки

Харчуванням у закладах загальної середньої освіти області охоплено 85% 
учнів(вихованців). Відсоток забезпечення безоплатним гарячим харчуванням 
дітей пільгових категорій складає 100%. Крім того, за період відсутності 
харчування відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 
08.02.1997 № 155 «Про порядок та розміри компенсаційних виплат дітям, які 
потерпіли внаслідок Чорнобильської катастрофи» батькам потерпілих дітей 
виплачується грошова компенсація

7. Створення та забезпечення 
функціонування інклюзивних 
ресурсних центрів.

2018 - 2020 
роки

В області 29 ІРЦ зареєстровані як юридичні особи. Не прийнято рішення щодо 
створення ще одного ІРЦ

8. Забезпечення дітей з 
особливими освітніми 
потребами інклюзивним 
навчанням шляхом утворення 
спеціальних та /  або 
інклюзивних груп / класів у 
закладах освіти

2018 - 2020 
роки

У 2020/2021 н.р. інклюзивне навчання організовано у 337 закладах загальної 
середньої освіти області, діє 971 інклюзивний клас, у яких навчається 1238 
дітей з особливими освітніми потребами.
Для супроводу дітей в умовах інклюзивного навчання введено 863 посади 
асистентів вчителів.
Спеціальні класи функціонують у 4 школах, діє 9 класів, в яких навчається 63 
учнів. Інклюзивне навчання та виховання дітей з особливими освітніми 
потребами організовано у 81 закладі дошкільної освіти, де діє 108 груп та 
виховується 192 дітей. Для супроводу дітей уведено 100 посад асистентів 
вихователів. На базі Радивилівського професійного ліцею організовано 
навчання однієї спеціальної групи для 10 учнів з особливими освітніми 
потребами.
Станом на 01 грудня 2020 року у ЗП(ПТ)0 області навчається 117 осіб з 
особливими освітніми потребами. Кількість осіб з особливими освітніми 
потребами, які навчаються на індивідуальній формі здобуття загальної 
середньої освіти, на педагогічному патронажі за спеціальними корекційними 
програмами складає 608

10. Розроблення індивідуальної Постійно Відповідно до постанови КМУ від 15 серпня 2011 р. № 872 «Про

програми розвитку для дітей з 
особливими освітніми 
потребами в навчальних 
закладах

затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх 
навчальних закладах» та листа МОН від 13.11.2018 №1/9-691 «Щодо 
організації діяльності інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти» на 
кожну дитину з особливими освітніми потребами складається індивідуальна 
програма розвитку, яка забезпечує індивідуалізацію навчання, визначає 
конкретні навчальні стратегії та підходи

11. Створення інклюзивних 
ресурсних кімнат у 
навчальних закладах

2018 - 2025 
роки

Залишок коштів освітньої субвенції 2018 року -  2 809,4 тис грн спрямовано на 
придбання обладнання для оснащення 24 ресурсних кімнат в закладах освіти з 
найбільшою кількістю учнів з особливими освітніми потребами.

12. Забезпечення послуги 
особистого асистента в 
навчальних закладах для дітей 
з порушеннями розвитку

2019 - 2026 
роки

За рекомендаціями ІРЦ та письмовою заявою батьків або осіб, які їх 
замінюють керівниками закладів освіти забезпечується доступ до освітнього 
процесу асистента дитини з особливими освітніми потребами

13. Забезпечення перевезення 
дітей з особливими освітніми 
потребами, яким інклюзивний 
ресурсний центр видав 
відповідну рекомендацію, для 
отримання освітніх послуг в 
закладах загальної середньої 
та дошкільної освіти

2019 - 2026 
рои

Для забезпечення освітніх потреб дітей та молоді з інвалідністю в області 
нараховується 6 спеціальних шкільних автобусів

14. Забезпечення проведення в 
закладах загальної середньої 
освіти заходів, спрямованих 
на формування навичок 
відповідального батьківства, 
зокрема з догляду за дітьми з 
інвалідністю

Постійно У закладах загальної середньої освіти проводяться заходи, спрямовані на 
формування навичок відповідального батьківста, зокрема, з догляду за дітьми з 
інвалідністю

15. Забезпечення проведення 
консультативно- 
роз’яснювальної роботи, 
підвищення компетентності 
фахівців, керівників закладів 
освіти різних типів,

2018 - 2020 
роки

На базі Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти 
функціонує консалтинговий центр із метою проведення консультативно- 
роз’яснювальної роботи для педагогічних працівників (асистенти вчителів, 
фахівці інклюзивно-ресурсних центрів, директори та вчителі закладів 
загальної середньої освіти, завідувачі та методисти закладів дошкільної освіти) 
з питань інституційного догляду і виховання дітей



методистів, педагогічних 
працівників щодо 
особливостей навчально- 
пізнавальної діяльності дітей 
з особливими освітніми 
потребами та створення умов 
для їх навчання у навчальних 
закладах за місцем 
проживання

Постійно проводиться консультативно-роз’яснювальна робота серед фахівців 
ІРЦ, керівників закладів освіти, педагогічних працівників щодо особливостей 
навчально-пізнавальної діяльності дітей з особливими освітніми потребами.
На базі РОІППО створено ресурсний центр підтримки інклюзивної освіти як 
структурний підрозділ інституту післядипломної педагогічної освіти, 
обладнано ресурсну кімнату для проведення консультативно-методичної 
роботи, підготовлено навчальну аудиторію з окремою терапевтично- 
тренінговою зоною для проведення тренінгів, семінарів, практичних занять. 
Продовжував функціонувати літній розважально-адаптивний табір «ФЕНІКС» 
для дітей віком від 7 до 12 років з особливими освітніми потребами. До 
співпраці були залучені волонтери, висококваліфіковані фахівці у галузі 
інклюзивної освіти, практичні психологи, реабілітологи, тренери-педагоги 
НУШ, громадські та благодійні організації. Працівниками центру підготовлено 
навчальний посібник «Інклюзивна освіта. Практикум», реалізовано проект 
«Школа професійного орієнтування дітей з особливими освітніми потребами»

Медичні послуги
16. Створення ефективної 

системи надання первинної 
медичної допомоги 
відповідно до встановлених 
нормативів

2018 -  2026 
роки

100 відсотків дитячого населення мали доступ і забезпечені медичними 
послугами.

18. Забезпечення патронажного 
сестринського спостереження 
за новонародженими і дітьми 
раннього віку із сімей зі 
складними життєвими 
обставинами спільно з 
соціальними працівниками

2018 - 2026 
роки

100 відсотків новонароджених і дітей раннього віку із сімей зі скланими 
життєвими обставинами охоплені патронажним наглядом

19. Створення і розвиток мережі 
центрів / кабінетів 
планування сім'ї зі школами 
відповідального батьківства 
при кожній жіночій 
консультації

2018 -  2026 
роки

При кожній жіночій консультації, що функціонує в області створено «Школи 
відповідального батьківства» для навчання молодих батьків з догляду і 
виховання новонародженої дитини

20. Розроблення і впровадження 
механізму взаємодії: 
пологовий будинок 
патронажна сестра - первинна 
медична ланка - відділення 
катамнестичного 
спостереження - служба 
раннього втручання - центри 
реабілітації - сім'я

2018 -  2019 
роки

Розроблений та впроваджений механізм взаємодії. Кабінети катамнестичного 
спостереження функціонують на базі КЗ «Обласний перинатапьний центр» 
POP та КП «Рівненська обласна дитяча лікарня» POP

22. Створення відділення 
катамнестичного 
спостереження в трьох 
госпітальних округах. 
Розроблення положення про 
відділення катамнестичного 
спостереження

2018 -  2020 
роки

Кабінети катамнестичного спостереження функціонують на базі КЗ «Обласний 
перинатальний центр» POP та КП «Рівненська обласна дитяча лікарня» POP

25. Забезпечення / надання 
медичної реабілітації та 
паліативної допомоги дітям з 
урахуванням територіальної 
доступності відповідно до 
розробленого і затвердженого 
положення

2019 -  2026 
роки

100 % забезпечено та надано медична реабілітація та паліативна допомога 
дітям з урахуванням територіальної доступності відповідно до розробленого та 
затвердженого положення

27. Забезпечення середовища, 
безпечного для життя дитини, 
в закладах дошкільної та 
загальної середньої освіти

2018 -  2026 
роки

Для сприяння у забезпеченні середовища, безпечного для життя дитини, в 
закладах дошкільної та середньої освіти управлінням освіти і науки 
облдержадміністрації спільно з Головним управлінням ДСНС України у 
Рівненській області, Навчально-методичним центром цивільного захисту та 
безпеки життєдіяльності Рівненської області розроблений план спільних 
заходів щодо підготовки учасників освітнього процесу і працівників освіти 
Рівненської області до захисту та дій у надзвичайних ситуаціях на 2020/2021 
навчальний рік.
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 
«Про запобігання поширення на території України гострої респіраторно 
хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», розпорядженні 
Кабінету Міністрів України від 25.03.2020 №238-р «Про переведення єдино



державної системи цивільного захисту у режим надзвичайної ситуації», наказ) 
Міністерства освіти і науки України від 16.03.2020 №406 «Про організацій! 
заходи для запобігання поширенню коронаврусу СОУЮ-19», протоколи 
засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайний 
ситуацій Рівненської області управлінням освіти і науки облдержадміністраці 
проведені наради з керівниками органів управління освіток 
райдержадміністрацій, виконкомів рад міст обласного значення, об'єднайте 
територіальних громад, ректорами (директорами) закладів вищої, передвищої т< 
професійної (професійно-технічної) освіти, директорами закладів позашкільно 
та загальної середньої освіти обласного підпорядкування щодо здійсненні 
заходів із запобігання поширенню коронавірусу СОУЮ-19, прийнятий нака 
від 17.03.2020 № 82 «Про створення системи цивільного захисту в управлінн 
освіти і науки облдержадміністрації», яким затверджена інструкція щодо дії 
персоналу управління освіти і науки облдержадміністрації при загрозі абс 
виникненні надзвичайної ситуації, порядок оповіщення керівництва 
працівників управління у випадок загрози або виникнення надзвичайно 
ситуації, комісія з питань надзвичайних ситуацій управління освіти і наукт 
облдержадміністрації та план реагування при виникненні надзвичайню 
ситуацій, пов’язаних з масовою інфекційною захворюваністю на гостр) 
респіраторну хворобу, спричинену коронавірусом СОУГО-19».
На рівні управлінь (відділів) освіти, закладів освіти області поновлені плани 
реагування на надзвичайні ситуації, інструкції щодо дій персоналу закладу 
при загрозі або виникненні надзвичайної ситуації, порядок оповіщення 
керівництва і працівників закладу у разі загрози або виникнення надзвичайної 
ситуації та плани реагування при виникненні надзвичайних ситуацій, 
пов’язаних з масовою інфекційною захворюваністю на гостру респіраторну 
хворобу, спричинену коронавірусом СОУГО-19.
Відповідно до п.2 Постанови КМ України від 09.12.2020 № 1236 «Про 
встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України 
гострої респіраторної хвороби СОУЮ-19» запроваджено обмежувальні 
протиепідемічні заходи з 19 грудня 2020 до 28 лютого 2021 року, п.З 
встановлено додаткові до обмежувальних протиепідемічні заходи з 08 січня до 
25 січня 2021 року.
Заклади освіти області на 100% забезпечені пірометрами, засобами 
індивідуального захисту, дезінфікуючими засобами для обробки рук та 
обробки поверхонь._____________________________________________________

Ведеться щоденний моніторинг стану здоров’я учнів та працівників заклади 
освіти області.
Протягом 9 місяців 2020 року сталося 135 нещасний випадок травмування 
дітей під час освітнього процесу та 1314 нещасних випадків у позанавчальний 
час.
Керівники навчальних закладів працюють над забезпеченням якісного 
функціонування системи управління охороною праці, створенням у 
структурних підрозділах і на кожному робочому місці безпечних та 
нешкідливих умов праці і навчання. Щоквартально проводиться моніторинг 
виконання заходів з пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту в 
закладах та установах освіти області.
Керівникам закладів освіти області рекомендовано забезпечити проведення 
додаткових протипожежних тренувань на підвідомчих об’єктах, відповідно до 
вимог чинного законодавства, аналіз ступеня виконання відповідних заходів у 
2020 році, проведення роз’яснювальної, профілактичної роботи щодо 
підвищення рівня знань освітян та дотримання вимог техногенної та пожежної 
безпеки. За оперативною інформацію органів управління освітою 
райдержадміністрацій, виконкомів рад міст обласного значення, об’єднаних 
територіальних громад, керівників закладів освіти в 2020 році на 
протипожежні заходи, відповідно до кошторисних призначень, для об’єктів 
освітянської галузі, заплановано 14,2 млн гривень. Використано у 2020 році 
13,9 млн гривень, що складає 98 %

Соціальні послуги
ЗО. Створення та забезпечення 

функціонування системи 
соціальних послуг для дітей 
та сімей з дітьми в кожній 
громаді до 2026 року :
ЗО відсотків - 2019 рік ;
50 відсотків - 2020 рік ;
100 відсотків - 2022 рік

2018-2026
роки

У області протягом 2020 року діяло 19 районних, міських, селищних центрів 
соціальних служб.
Станом на 01.01.2021 року в територіальних громадах створені та діють 7 
центрів соціальних служб, 11 центрів ліквідовано або знаходяться в стані 
ліквідації. 1 районний центр соціальних служб реорганізовано шляхом 
перейменування на центр надання соціальних послуг Зарічненської селищної 
ради. У 9 територіальних громадах, де діяли районні центри соціальних служб, 
на даний час вирішується питання щодо створення закладів надання 
соціальних послуг

34. Створення послуги денного 
догляду

2018-2021
роки

В системі соціального захисту населення області функціонує комунальний 
заклад "Вараський міський центр комплексної реабілітації для осіб з 
інвалідністю" імені З.А.Матвієнко. Зазначений заклад забезпечує здійснення 
реабілітаційних заходів, зокрема спрямованих на коригування порушень



розвитку дитини з інвалідністю, навчання її основним соціальним та 
побутовим навичкам, розвиток здібностей, створення передумов для інтеграції 
в суспільство. Психолого-педагогічна реабілітація здійснюється психологами 
та соціальними педагогами, які в своїй роботі використовують методи 
ігротерапії, казкотерапії, арттерапії, релаксації, тренінги тощо. 3 2018 року в 
установі функціонує 6 груп денного догляду, з яких 3 для д ітей  з  інвалідністю . 
На даний час послугу денного догляду отримує 24 дитини з інвалідністю.

35. Створення та забезпечення 
соціальних гуртожитків

2019-2026
роки

Питання в стадії вирішення.

36. Створення послуги 
тимчасового відпочинку 
(перепочинку) для батьків, які 
доглядають дітей з 
комплексними обмеженнями 
можливостей

2019 - 2022 
роки

У випадку складної життєвої ситуації у батьків та/або законного представника 
дитини з інвалідністю у Вараському міському центрі комплексної реабілітації 
для осіб з інвалідністю діє Програма цілодобового перебування дітей та осіб з 
інвалідністю з інтелектуальними вадами розвитку.
3 метою психологічного розвантаження сім’ї , яка опинилась в складних 
життєвих обставинах, діти з інвалідністю можуть перебувати в Центрі до 
вирішення такої ситуації

39. Забезпечення розвитку 
інституту наставництва для 
дітей, які виховуються в 
інтернатних закладах, з метою 
підготовки їх до самостійного 
життя

2018-2025
роки

Районні та міські центри соціальних служб поширювали інформацію про 
наставництво та надавали консультації з питань наставництва зацікавленим 
особам. Протягом 2020 року проведено 26 інформаційних заходів, якими 
охоплено 362 особи

Реабілітаційні послуги
45. Забезпечення надання якісних 

послуг у діючих на території 
області центрах реабілітації

2018-2026
роки

У Вараському міському центрі комплексної реабілітації для осіб з 
інвалідністю" здійснюються заходи, спрямовані на розвиток та коригування 
порушень розвитку дитини з інвалідністю, навчання її основним соціальним та 
побутовим навичкам, розвиток здібностей, створення передумов для інтеграції 
в суспільство. Психолого-педагогічна реабілітація здійснюється психологами 
та соціальними педагогами, які в своїй роботі використовують методи 
ігротерапії, казкотерапії, арттерапії, релаксації, тренінги тощо. Станом на 
01.01.2021 в закладі пройшли реабілітацію 81 дитина з інвалідністю.
Крім того, в м. Рівне з 2017 року функціонує Рівненський міський центр 
реабілітації інвалідів і дітей-інвалідів з порушенням опорно-рухового апарату 
"Крок". Центр забезпечує комплексною реабілітацією осіб з інвалідністю, 
дітей з інвалідністю і дітей віком до двох років, які належать до групи ризику 
щодо отримання інвалідності, з порушенням опорно-рухового апарату, місце

проживання яких зареєстровано в м. Рівному.
У 2020 році послуги на базі зазначеного закладу отримали 313 дітей з 
інвалідністю

46. Створення та забезпечення 
функціонування трьох центрів 
спеціалізованої соціально- 
психологічної реалібітації в 
містах обласного значення

2019 - 2022 
роки

В системі соціального захисту населення центри спеціалізованої соціально- 
психологічної реабілітації відсутні

47. Створення послуги 
персонального асистента для 
дітей з коплексними 
порушеннями розвитку

2019 - 2026 
роки

Послуга персонального асистента для дітей з коплексними порушеннями 
розвитку в стадії виконання

48. Створення послуги мобільної 
дисциплінарної команди для 
надання реабілітаційних 
послуг за місцем проживання 
дітей з комплексними 
порушеннями розвитку

2019 - 2026
роки

Послуга мобільної дисциплінарної команди для надання реабілітаційних 
послуг за місцем проживання дітей з комплексними порушеннями розвитку в 
стадії виконання

III . Р озв и ток  сім ейн и х та  ін ш их ф ор м  ал ь тер н а т и в н о го  д о гл я д у  д л я  д ітей -си р іт  та  д іт е й , п озбав л ен и х  б а ть к ів сь к о го  п ікл уван н я

1. Створення служби у справах 
дітей в кожній об’єднаній 
територіальній громаді:

2019-2023
роки

Протягом 2020 року створено 5 служб у справах дітей

2. Підготовка фахівців із 
соціальної роботи для 
супроводу/супроводження в 
територіальних громадах 
сімей, в яких виховуються 
діти-сироти та діти, 
позбавлені батьківського 
піклування

2019-2026
роки

1 фахівець із соціальної роботи центру соціальних служб пройшов навчання 
для здійснення соціального супроводження ПС, ДБСТ під час тренінгу для 
кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі

3. Організація добору та 
підготовки кандидатів в 
усиновителі, опікуни,

2018-2026
роки

Обласним центром соціальних служб проведено 4 навчання для кандидатів в 
опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, усиновлювачі за 
результатами яких видано ЗО довідок та рекомендацій про включення до



піклувальники, прийомні 
батьки, батьки - вихователі

Єдиного електронного банку даних про дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, і сім’ї потенційних усиновдювачів, опікунів, 
піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів

4. Забезпечення якісним, 
систематичним соціальним 
супроводом / 
супроводженням сімей 
опікунів, піклувальників, 
прийомних сімей, дитячих 
будинків сімейного типу

2018-2026
роки

Соціальний супровід/супроводження сімей опікунів, піклувальників, 
прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу здійснюється відповідно 
до Державного стандарту соціального супроводу сімей, у яких виховуються 
діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування

5. Забезпечення можливості 
підвищення виховного 
потенціалу для прийомних 
батьків та батьків-вихователів

2018-2026
роки

У зв'язку з карантинними обмеженнями у 2020 році підвищення виховного 
потенціалу для прийомних батьків та батьків-вихователів не проводилось

6. Створення сімей патронатних 
вихователів:
2018 рік -  10 відсотків ;
2019 рік -  ЗО відсотків ;
2020 рік -  50 відсотків ;
2026 рік -  100 відсотків

2018-2026
роки

У 2020 році створені та діють 2 патронатні сім’ї

7. Створення 16 дитячих 
будинків сімейного типу

2019-2026
роки

У 2020 році створено одну прийомну родину

8. Створення малих групових 
будинків

2019-2025
роки

Дане питання перебуває на розгляді

9. Створення квартир для 
проживання з підтримкою

2018-2026
роки

Дане питання перебуває на розгляді

10. Забезпечення житлом осіб, які 
перебувають на квартирному 
обліку як особи з числа дітей- 
сиріт, дітей, позбавлених 
батьківського піклування - не 
менше 10 відсотків щороку

2020 - 2026 
роки

Станом на 31 грудня 2020 року кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, які перебувають на квартирному та соціальному 
квартирному обліку громадян, що потребують поліпшення житлових умов 
віком від 16 до 18 років становила 314 осіб. Державним бюджетом на 2020 рік 
Рівненській області на «Субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам 
на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для 
розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних.

забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 
піклування, осіб з їх числа» було виділено 33 369,1 тис.грн. Розподілені кошти 
становлять суму компенсації на 79 квартир особам з числа дітей-сиріт та дітей 
позбавлених батьківського піклування.

IV . К а др о в е  за б езп еч ен н я  р еф ор м ув ан н я  си стем и  ін сти туц ій н ого  д о гл я д у  т а  в и хов ан н я  д ітей

3. Координація та моніторинг 
роботи щодо введення посад 
фахівців для кадрового 
забезпечення надання освітніх 
послуг

2019 - 2026 
роки

Управлінням освіти і науки облдержадміністрації проведено організаційну 
роботу із здійснення моніторингу щодо введення посад фахівців для кадрового 
забезпечення надання якісних освітніх послуг та заповнення цих посад 
кваліфікованими фахівцями і щодо наявності потреби у додаткових посадах 
фахівців для забезпечення надання якісних послуг

5. Проведення навчання, 
семінарів, конференцій та 
інших просвітницьких заходів 
для керівників та фахівців, які 
забезпечують реалізацію 
плану дій з реформування 
системи інституційного 
догляду та виховання дітей в 
Рівненській області

2019 - 2026 
роки

На базі ресурсного центру підтримки інклюзивної освіти Рівненського 
обласного інституту післядипломної педагогічної освіти проведено низку 
заходів для фахівців інклюзивно-ресурсних центрів, вчителів закладів 
загальної середньої освіти, корекційних педагогів, батьків дітей з особливими 
освітніми потребами щодо попередження інституціалізації, створення умов 
для надання освітніх послуг дитині з особливими потребами за місцем 
проживання, зокрема: «Організація роботи з родиною, де виховується дитина з 
особливими освітніми потребами», «Інклюзія в позашкільній освіті: право 
дитини на розвиток і дозвілля», «Комплексний моніторинг супроводу дитини з 
особливими освітніми потребами в закладах освіти: професійний підхід».
Для керівників закладів дошкільної освіти та закладів загальної середньої 
освіти проведено семінари «Використання арт-терапевтичних технологій у 
роботі з дітьми з особливими освітніми потребами», «Організація 
інклюзивного навчання в закладах освіти: актуальні питання», «Організація 
роботи команди психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими 
освітніми потребами в умовах закладу дошкільної освіти».
Із метою надання консультативної, корекційно-розвивальної допомоги з 
питань освіти та соціалізації дітей з особливими освітніми потребами за 
місцем проживання сім'ї в інституті започатковано діяльність Академії 
всебічного супроводу особливих дітей та їх родин

У .Т р а н сф о р м а ц ія  уст а н о в  ін сти туц ій н ого  д о гл я д у  т а  в и хов ан н я  д ітей

1. Поступове встановлення 
мораторію на зарахування 
дітей в заклади

2019 - 2024 
роки

3 метою удосконалення механізмів соціального захисту дітей в умовах 
боротьби з наслідками гострої респіраторної хвороби СОУЮ-19, спричиненої 
коронавірусом 8АК8-СоУ-2, та упередження потрапляння дітей до закладів, 
які здійснюють інституційний догляд і виховання дітей затверджено «Порядок



інституційного догляду та 
виховання,
працевлаштування нових 
працівників та 
капіталовкладення

зарахування дітей на цілодобове перебування до закладів, які здійснюють 
інстиіуційшій догляд і виховання дітей» постановою Кабінету Міністрів 
України «Про деякі питання захисту дітей в умовах боротьби з наслідками 
гострої респіраторної хвороби СОУЮ-19, спричиненої коронавірусом ЗЛКБ- 
Со-2» від 01.06.2020 № 586. Порядок визначає умови зарахування дітей на 
цілодобове перебування до закладу, який здійснює інституційний догляд і 
виховання дітей, незалежно від типу, підпорядкування та форми власності та 
відрахування дітей із закладу

2. Розроблення планів 
трансформації кожного 
закладу інституційного 
догляду та виховання дітей

2018 -2024 
роки

В області мережу закладів загальної середньої освіти обласного 
підпорядкування складають 19 закладів, з них: 13 спеціальних закладів освіти; 
4 заклади спеціалізованої освіти, 2 санаторні школи.
Відповідно до Закону України (далі -  Закон) «Про повну загальну середню 
освіту» до 01.07.2021 засновники санаторних шкіл (санаторних шкіл- 
інтернатів) зобов’язані змінити тип таких закладів освіти на один з типів 
закладів загальної середньої освіти, що передбачені цим Законом, або 
припинити такі заклади освіти шляхом їх реорганізації чи ліквідації.
У Рівненській області функціонує дві санаторні школш-комунальний заклад 
«Вербська санаторна школа І-ІІІ ступенів» Рівненської обласної ради (заклад 
для дітей з хронічними неспецифічними захворюваннями органів травлення); 
комунальний заклад «Клеванська санаторна школа І-ІІІ ступенів» Рівненської 
обласної ради (заклад для дітей із захворюваннями серцево-судинної системи)

3. Створення комісій 3 
трансформації кожного 
закладу інституційного 
догляду та виховання дітей. 
Проведення навчання для 
членів комісій

2018-2024
роки

Проводиться аналіз нормативно-правової бази з метою вирішення даного 
питання

4. Проведення комплексної 
оцінки кожної дитини, 
розміщеної в закладі 
інституційного догляду та 
виховання, і розроблення 
індивідуальних планів 
реінтеграції дитини

2019-2024
роки

Проводиться аналіз нормативно-правової бази з метою вирішення даного 
питання

5. Проведення прес-конференцій 
та регулярних брифінгів з

2018 -2024 
роки

В області організовано проведення інформаційно-просвітницької кампанії 
щодо розвитку патронату над дитиною в межах реформи деінституалізації в

актуальних питань 
деінституціалізації

регіонах. Взято участь у гоот-конференції з реалізації Міністерством 
соціальної політики України спільно з Представництвом дитячого Фонду ООН 
(ЮНІСЕФ) проекту з оцінки альтернативного догляду за дітьми в Україні. 
Здійснено моніторинг ситуації в області, пов’язаної з реформуванням системи 
інституційного догляду та виховання дітей. Взято участь у Всеукраїнській 
нараді з питань формування та реалізації державної політики у сфері прав 
дітей та нараді голови обласної державної адміністрації з головами 
райдержадмінісграцій, зокрема, де було розглянуто питання: «Про 
забезпечення стану дотримання постанов Кабінету Міністрів України від 
01.06.2020 № 586 «Деякі питання захисту дітей в умовах боротьби з 
наслідками гострої респіраторної хвороби СОУШ-19, спричиненої 
короновірусом 8АЯ8-СоУ-2», від 02.09. 2020 № 853 «Деякі питання, пов’язані 
з реформуванням системи інституційного догляду та виховання дітей», тощо.

У І.Ін ф о р м а ц ій н о -п р о св ітн и ц ь к а  д ія л ь н іст ь

1. Поступове встановлення 
мораторію на зарахування 
дітей в заклади 
інституційного догляду та 
виховання,
працевлаштування нових 
працівників та 
капіталовкладення

2019 - 2024 
роки

07.09.2018 набрав чинності наказ Міністерства освіти і науки України від
01.08.2018 №831, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 16.08.2018 за 
№945/32397 «Про затвердження Порядку зарахування осіб з особливими 
освітніми потребами до спеціальних закладів освіти, їх відрахування, 
переведення до іншого закладу освіти». Зазначеним наказом змінився порядок 
зарахування осіб з особливими освітніми потребами до спеціальних закладів 
освіти

2. Розроблення планів 
трансформації кожного 
закладу інституційного 
догляду та виховання дітей

2018 -2024 
роки

В області мережу закладів загальної середньої освіти обласного 
підпорядкування складають 19 закладів, з них: 13 спеціальних закладів освіти; 
4 заклади спеціалізованої освіти, 2 санаторні школи.
Відповідно до Закону України (далі -  Закон) «Про повну загальну середню 
освіту» до 01.07.2021 засновники санаторних шкіл (санаторних шкіл- 
інтернатів) зобов’язані змінити тип таких закладів освіти на один з типів 
закладів загальної середньої освіти, що передбачені цим Законом, або 
припинити такі заклади освіти шляхом їх реорганізації чи ліквідації.
У Рівненській області функціонує дві санаторні школи:
комунальний заклад «Вербська санаторна школа І-ІІІ ступенів» Рівненської 
обласної ради (заклад для дітей з хронічними неспецифічними 
захворюваннями органів травлення); комунальний заклад «Клеванська 
санаторна школа І-ІІІ ступенів» Рівненської обласної ради (заклад для дітей із 
захворюваннями серцево-судинної системи).



3. Розроблення інформаційних 
роз'яснювальних матеріалів: 
брошури, листівки, плакати, 
буклети для різних цільових 
аудиторій

2018 - 2020 
роки

Управління освіти і науки облдержадміністрації на своєму \УеЬ-сайті розміщує 
інформацію щодо нормативних документів, планових заходів, роз’яснення та 
інше. Окрім того на сайтах закладів загальної середньої освіти обласного 
підпорядкування також висвітлюється інформація щодо змін в законодавстві

4. Проведення заходів щодо 
обговорення із 
співробітниками установ, 
батьками дітей, які 
виховуються в них, і 
громадськими організаціями 
плану трансформації закладів

2019 - 2024 
роки

В області мережу закладів загальної середньої освіти обласного 
підпорядкування складають 19 закладів, з них: 13 спеціальних закладів освіти; 
4 заклади спеціалізованої освіти, 2 санаторні школи.
Відповідно до Закону України (далі -  Закон) «Про повну загальну середню 
освіту» до 01.07.2021 засновники санаторних шкіл (санаторних шкіл- 
інтернатів) зобов’язані змінити тип таких закладів освіти на один з типів 
закладів загальної середньої освіти, що передбачені цим Законом, або 
припинити такі заклади освіти шляхом їх реорганізації чи ліквідації.
У Рівненській області функціонує дві санаторні школи:
комунальний заклад «Вербська санаторна школа І-ІІІ ступенів» Рівненської 
обласної ради (заклад для дітей з хронічними неспецифічними 
захворюваннями органів травлення); комунальний заклад «Клеванська 
санаторна школа І-ІІІ ступенів» Рівненської обласної ради (заклад для дітей із 
захворюваннями серцево-судинної системи).

5. Проведення прес-конференцій 
та регулярних брифінгів з 
актуальних питань 
деінституціалізації

2018 - 2026 
роки

Проведення заходів з актуальних питань деінституалізації відбувалось форматі 
онлайн-зв’язку та нарад, консультацій

8. Організація комунікаційних 
кампаній

2019 - 2026 
роки

Забезпечено сприяння у висвітленні у ЗМІ інформації щодо реформування 
системи інституційного догляду і виховання дітей в області, інформування 
громадськості та батьків про права дитини на сім'ю, освіту в загальному 
середовищі 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. Зокрема, забезпечено підготовку та 
розміщення у підрубриці «Новини» на офіційному вебсайті РОДА тематичних 
повідомлень: «3 початку цього року збільшилися виплати на дітей-сиріт»(2 
січня), «На Рівненщині з року в рік всиновлюють все більше діток» (9 січня), 
«Рівненський район лідирує за кількістю дитячих будинків сімейного типу» (5 
лютого), «На Рівненщині шукають кандидатів у патронатні батьки» (17

лютого), «На Рівненщині створили першу патронатну сім’ю» (20 лютого), «На 
Рівненщині з'явилась друга патронатна сім'я» (22 лютого), «На Рівненщині 
перевіряють сім’ї, в які повернулися діти з інтернатів» (23 квітня), 
«Рівненщина посідає одне з перших місць в Україні з охоплення сиріт 
сімейними формами виховання» (1 червня), «Для опікунів Рівненщини 
підвищать допомогу на дітей» (7 липня), «На компенсацію житла для дітей- 
сиріт Рівненщини виділено понад 33 млн гривень» (8 липня), «Президент 
підписав закон про збільшення стипендії дітям-сиротам та дітям, позбавленим 
батьківського піклування» (6 серпня), «80 діток чекають батьків. Що жителям 
Рівненщини потрібно знати про опіку та всиновлення? » (12 серпня), 
«Квартири від держави: цьогоріч 79 дітей-сиріт з Рівненщини отримають 
гроші на житло» (ЗО вересня), «День усиновлення: цьогоріч на Рівненщині 20 
дітей знайшли нові сім'ї» (ЗО вересня), «На Рівненщині частіше всиновлюють 
підлітків» (3 листопада), «На Рівненщині привітали з Днем Святого Миколая 
вихованців дитячого будинку сімейного типу» (19 грудня), «У 2020 році 79 
дітей-сиріт з Рівненщини отримали гроші на житло» (29 грудня)

УІІ. М оніторинг та оцінка виконання стратегічного плану дій з реформування системи інституційного догляду і виховання дітей в Рівненській  
області на 2018-2026 роки

і. Планування і проведення 
моніторингу та оцінки 
виконання стратегічного 
плану дій з реформування 
системи інституційного 
догляду і виховання дітей в 
Рівненській області на 2018 - 
2026 роки

2018 - 2026 
роки

Службою у справах дітей облдержадміністрації здійснюється моніторинг 
виконання стратегічного плану дій з реформування системи інституційного 
догляду і виховання дітей

3. Подання відомчих звітів про 
виконання стратегічного 
плану дій з реформування 
системи інституційного 
догляду і виховання дітей в 
Рівненській області

2018 - 2026 
роки

Звіти про виконання стратегічного плану дій з реформування системи 
інституційного догляду і виховання дітей в Рівненській області на 2018 - 2026 
роки сформовано відповідно до виконаних заходів

4. Підготовка та оприлюднення 
щорічного підсумкового звіту 
про результати проведення

щороку 
до 01 лютого

Щороку оприлюднюється підсумковий звіт про результати проведення 
моніторингу виконання стратегічного плану дій з реформування системи 
інституційного догляду і виховання дітей в Рівненській області на 2018 - 2026 
роки



моніторингу виконання 
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