
З А Т В Е Р Д Ж Е Н О
рішенням Кіровоградської 
міської ради 
від 27 січня 2011 року
№ 101

Міська цільова соціальна програма  
реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, 
на 2011 рік

м.Кіровоград - 2011



2

Актуальність

Динаміка зростання кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, є однією з найтяжчих соціальних хвороб нашого 
суспільства. Адже за останні 2 роки загальна кількість дітей, що потрапили
до дитячих будинків та шкіл-інтернатів України, становила понад  20 000.

Місто Кіровоград є одним з лідерів за цим показником, адже в місті 
понад 500 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 
Проблема росту кількості дітей, що знаходяться в інтернатних закладах,
загострюється через специфіку інтернатної системи виховання, яка являє 
собою “школу виживання”.  Основним недоліком цієї системи є те, що вона 
формує певний світогляд дитини, в якому домінують недовіра та образа на 
суспільство. Це зумовлено тим, що умови виховання та зростання дітей в 
інтернатних закладах віддалені від сімейних.

Міська цільова соціальна програма реформування системи закладів для 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (далі – Програма),  
спрямована на розв’язання цієї проблеми, адже створення дитячих будинків 
нового типу, в яких переважатимуть сімейні форми виховання, дозволить 
відкоригувати певні недоліки у вихованні і надасть можливість дітям 
зростати в умовах, максимально наближених до сімейних. Крім цього, за 
допомогою Програми планується вирішення проблеми повернення дітей до 
біологічних сімей (при наявності такої можливості). Економічна 
спрямованість Програми передбачає створення такої системи 
функціонування дитячих будинків, яка б надавала можливість максимально 
заощаджувати державні кошти на утримання дітей-сиріт порівняно з 
великими інтернатами.

Слід також зазначити наукову спрямованість Програми, адже вона 
проводиться у вигляді експерименту, за результатами якого планується 
створення схеми реформування, яка буде запропонована для впровадження в 
інших регіонах України. 

Мета та завдання Програми

Мета Програми – створення та впровадження нової форми виховання 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в закладах 
нового типу шляхом влаштування до них дітей, що не мають шансу бути 
усиновленими або потрапити до прийомних сімей чи дитячих будинків 
сімейного типу, надання можливості дітям зростати в умовах, максимально 
наближених до сімейних.

Технологія досягнення цілей

Методи реалізації Програми спрямовані на:
 введення в дію другого корпусу дитячого будинку інтернатного типу в 

м.Кіровограді загальною площею понад 400 кв.м;
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 облаштування приміщення;
 влаштування 15 вихованців Кіровоградського  інтернату в 

облаштований будинок;
 працевлаштування підготовленого персоналу;
 впровадження нової системи виховання, яка передбачає повну 

соціалізацію дитини-сироти та підготовку до самостійного життя;
 здійснення соціального супроводу дитячого будинку.

Стан готовності до реалізації Програми

Реалізація Програми на даний час здійснюється відділом сім’ї та молоді 
Кіровоградської міської ради разом з Українським фондом “Благополуччя 
дітей”, за допомогою якого було проведено низку підготовчих заходів, а 
саме:

враховано досвід інших країн;
створено перший в Україні дитячий будинок інтернатного типу “Наш 

дім”;
враховано досвід функціонування першого в місті Кіровограді дитячого 

будинку інтернатного типу “Наш дім”;
на залучені кошти благодійних фондів збудований другий корпус 

дитячого будинку;
проведені тренінги для вихователів інтернату м.Кіровограда;
розроблена особова картка індивідуального розвитку дитини. 

Джерела фінансування Програми

Видатки на облаштування меблями і побутовою технікою другого 
корпусу дитячого будинку здійснюються за рахунок залучених інвестиційних 
благодійних коштів.

Видатки на утримання дитячого будинку до введення в дію механізму 
“гроші ходять за дитиною” здійснюються за рахунок міського бюджету в 
межах кошторису, затвердженого Кіровоградською міською радою.

Очікувані результати виконання Програми

Після проведення запланованих заходів очікуються результати за 
наступними напрямками.

Соціальний напрямок – внаслідок успішного проведення проекту 
планується зменшення кількості дітей, які виховуються в інтернаті, дітям 
буде надана можливість зростати в сімейному оточенні, що, в свою чергу, 
покращить криміногенну ситуацію в місті. 

Економічний напрямок – планується розробка та впровадження моделі 
фінансування нових дитячих будинків, яка дозволить заощаджувати кошти 
міського бюджету; також  будуть створені нові робочі місця для випускників 
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вищих навчальних закладів; створення двох дитячих будинків дозволить 
повністю реформувати Кіровоградський інтернат. 

Науковий напрямок – розробка та впровадження програм, які є 
частинами наукових досліджень, з підготовки цільових груп; створення 
науково обґрунтованої адаптації польської системи реформування до 
соціально-економічних та національно-етнічних умов нашої країни; 
публікації в науково-фахових виданнях за наслідками експерименту; 
створення посібника по реформуванню інтернатної системи з 
рекомендаціями щодо впровадження нової української моделі в інших 
регіонах нашої країни.

Заходи Програми

1. Проведення детального дослідження дітей, що перебувають в 
інтернатах, а також їх біологічних сімей

Гуманітарний департамент  
Кіровоградської міської ради

Протягом року

2. Проведення роботи з біологічними сім’ями з метою виявлення 
можливості повернення дитини до власної сім’ї

Гуманітарний департамент  
Кіровоградської міської ради

Постійно

3. Розширення мережі прийомних сімей в м.Кіровограді

Гуманітарний департамент  
Кіровоградської міської ради

Постійно

4. Введення в дію другого корпусу дитячого будинку в м.Кіровограді на 
15 дітей із числа вихованців інтернатних закладів та працевлаштування 
підготовленого персоналу

Гуманітарний департамент  
Кіровоградської міської ради

Січень 2011 року
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5. Влаштування дітей у другий корпус дитячого будинку “Наш дім”

Гуманітарний департамент  
Кіровоградської міської ради

Протягом року

6. Забезпечення функціонування дитячого будинку інтернатного типу 
Кіровоградської міської ради Кіровоградської області “Наш дім”

Гуманітарний департамент  
Кіровоградської міської ради

Протягом року

7. Проведення соціального супроводу дитячого будинку “Наш дім” 

Гуманітарний департамент  
Кіровоградської міської ради

Протягом року

Необхідний обсяг фінансування заходів щодо реалізації Міської цільової 
соціальної програми реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, на 2011 рік зазначений у додатку до 
Програми (додається).

Директор гуманітарного департаменту-
заступник міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради           Л.Андреєва


