ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження голови обласної
державної адміністрації
від 28.02.2019 № 144/2019-р
РЕГІОНАЛЬНИЙ ПЛАН
реформування системи інституційного догляду і виховання дітей
у Хмельницькій області на 2019-2026 роки
№
з/п
1

Заходи
2

Термін
виконання
3

Відповідальні виконавці

Показники виконання

4

5

І. Координація та взаємодія у процесі реформування системи інституційного догляду та виховання дітей

1

2

Специфічні цілі:
створення ефективних механізмів координації і взаємодії усіх суб’єктів реформування системи інституційного догляду та виховання дітей;
визначення рівнів відповідальності у процесі реформи;
інтегрування основних принципів, цілей і завдань Національної стратегії у Регіональний план, регіональні програми та відомчі
плани, плани місцевих державних адміністрацій;
упровадження механізму прийняття рішень в інтересах дитини, залучення дітей до прийняття рішень, що стосуються їх долі
Проведення засідань міжвідомчої робочої груЩопівроку,
Служба у справах дітей
Проведено засідання, прийнято рішення
пи з реформування системи інституційного
з 2019 року
облдержадміністрації
догляду та виховання дітей, затвердженої
розпорядженням голови обласної державної
адміністрації від 04.01.2018 № 27/2018-р
Створення в усіх районах, містах, об’єднаІI квартал
Районні державні адміністрації, Прийнято розпорядження голів місцених територіальних громадах міжвідомчих
2019 року
виконавчі комітети міських
вих державних адміністрацій, затвердробочих груп з питань охорони дитинства та
(міст обласного значення) рад, жено рішення відповідних органів
розвитку системи соціальних послуг для підоргани місцевого самоврядну- місцевого самоврядування про ствотримки дітей і сім’ї
вання, обрані об’єднаними
рення міжвідомчих робочих груп
територіальними громадами

2

1

2

3

4

5

3

Забезпечення реалізації Стратегії розвитку мережі закладів загальної середньої освіти –
об’єктів спільної власності територіальних
громад, сіл, селищ, міст Хмельницької області

2019-2026 роки

Забезпечено розвиток мережі закладів
загальної середньої освіти

4

Створення переліку неурядових організацій,
що здійснюють діяльність у сфері захисту
прав дітей, надають послуги для дітей і сімей з дітьми на території регіону у сфері
освіти, соціального захисту, охорони здоров’я та реабілітації

IІ квартал
2019 року

Департамент освіти і науки
обласної державної адміністрації,
районні державні адміністрації,
виконавчі комітети міських
(міст обласного значення) рад
Районні державні адміністрації,
виконавчі комітети міських
(міст обласного значення) рад,
органи місцевого самоврядування, обрані об’єднаними
територіальними громадами

Створено і оприлюднено доступний
регіональний реєстр організацій на офіційних сайтах місцевих державних
адміністрацій, органів місцевого самоврядування

ІІ. Розвиток освітніх, медичних, соціальних і реабілітаційних послуг для дітей і сімей з дітьми
Специфічні цілі:
створення системи якісних і ефективних послуг на рівні громад, що відповідають найвибагливішим потребам дітей і сімей з дітьми,
з метою попередження розлучення дітей з біологічною родиною;
забезпечення дітей-вихованців закладів інституційного догляду послугами, необхідними для реінтеграції у суспільство, утримання
та виховання дітей у сімейному середовищі;
збільшення кількості дітей з особливими освітніми потребами, охоплених інклюзивним навчанням (починаючи з 2019 року)
1

Забезпечення функціонування інклюзивних
ресурсних центрів (далі – ІРЦ)

Освітні послуги
2019-2026 роки
Департамент освіти і науки
обласної державної адміністрації,
районні державні адміністрації,
виконавчі комітети міських
(міст обласного значення) рад,
органи місцевого самоврядування, обрані об’єднаними
територіальними громадами

ІРЦ функціонують

3

1

2

3

4

2

Забезпечення рівного доступу до якісної дошкільної освіти дітям з особливими освітніми потребами шляхом створення інклюзивних груп

2019-2025 роки

3

Забезпечення перевезення дітей з особливими освітніми потребами, яким ІРЦ видано
відповідну рекомендацію, у заклади загальної середньої та дошкільної освіти для отримання освітніх послуг

2019-2026 роки

Департамент освіти і науки
обласної державної адміністрації,
районні державні адміністрації,
виконавчі комітети міських
(міст обласного значення) рад,
органи місцевого самоврядування, обрані об’єднаними
територіальними громадами
Районні державні адміністрації,
виконавчі комітети міських
(міст обласного значення) рад,
органи місцевого самоврядування, обрані об’єднаними
територіальними громадами

4

Створення ефективної системи надання первинної медичної допомоги дітям відповідно
до встановлених нормативів

5

Забезпечення диспансерного нагляду за дітьми раннього віку із сімей зі складними життєвими обставинами спільно із соціальними
працівниками

Медичні послуги
2019-2026 роки Департамент охорони здоров’я
обласної державної адміністрації, виконавчі комітети міських
(міст обласного значення) рад,
районні державні адміністрації,
органи місцевого самоврядування, обрані об’єднаними
територіальними громадами
2019-2026 роки Департамент охорони здоров’я
обласної державної адміністрації, виконавчі комітети міських
(міст обласного значення) рад,
районні державні адміністрації,
органи місцевого самоврядування, обрані об’єднаними
територіальними громадами

5

Інклюзивні групи створено

Забезпечено підвезення дітей з особливими освітніми потребами до закладів освіти пристосованим транспортом. Придбано (за потреби) спеціальні шкільні автобуси

100% дитячого населення мають доступ і забезпечено медичними послугами

100% новонароджених і дітей раннього віку охоплено диспансерним наглядом

4
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6

Розробка і впровадження механізму взаємодії: пологове відділення – диспансерний нагляд територіальним центром первинної медико-санітарної допомоги – катамнестичні
кабінети дитячих лікарень – служба раннього втручання – центри реабілітації – сім’я

2019 рік

Механізм розроблено та впроваджено

7

Забезпечення ефективної системи вторинної
медичної допомоги дітям
Створення повнопрофільної обласної дитячої лікарні шляхом будівництва нового корпусу закладу з метою надання високоспеціалізованої медичної допомоги дітям
Створення соціальних центрів матері і дитини в адміністративних центрах госпітальних округів області (міста Хмельницький,
Кам’янець-Подільський, Шепетівка)

2019-2025 роки

Департамент охорони здоров’я
обласної державної адміністрації,
обласний центр соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді,
районні державні адміністрації,
виконавчі комітети міських
(міст обласного значення) рад,
органи місцевого самоврядування,
обрані об’єднаними
територіальними громадами
Департамент охорони здоров’я
обласної державної адміністрації
Департамент охорони здоров’я
обласної державної адміністрації

Створено госпітальні округи

Розвиток реабілітаційних послуг (раннього
втручання) дітям з обмеженими можливостями

2019-2026 роки

Обласний центр соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді,
виконавчі комітети міських
(міст обласного значення) рад,
органи місцевого самоврядування, обрані об’єднаними
територіальними громадами
Департамент охорони здоров’я
обласної державної адміністрації,
районні державні адміністрації,
виконавчі комітети міських
(міст обласного значення) рад,
органи місцевого самоврядування, обрані об’єднаними
територіальними громадами

8

9

10

2019-2025 роки

2020-2024 роки

Система закладів розвинена і функціонує
Покращено якість надання високоспеціалізованої медичної допомоги
дітям області

Потреби визначено. Створено і функціонують центри реабілітації у Хмельницькій обласній та міській дитячих
лікарнях, Хмельницькому спеціалізованому будинку дитини “Берізка”
Організовано палати реабілітації при
дитячих відділеннях центральнх районних лікарень та дитячих лікарнях.
1000 дітей отримують послуги раннього втручання

5
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2

3

11

Організація та надання допомоги дітям, з урахуванням територіальної доступності

2019-2026 роки

12

Сприяння у створенні безпечного для життя
дитини середовища в закладах дошкільної та
загальної середньої освіти

13

Проведення комплексної оцінки потреб у соціальних послугах у кожній об’єднаній територіальній громаді (далі ОТГ)

14

Розробка перспективних планів розвитку системи соціальних послуг у всіх районах,
містах, ОТГ

4

Департаменти охорони здоров’я,
соціального захисту населення
обласної державної адміністрації,
районні державні адміністрації,
виконавчі комітети міських
(міст обласного значення) рад,
органи місцевого самоврядування,
обрані об’єднаними територіальними громадами
2019-2026 роки
Департамент освіти і науки
обласної державної
адміністрації, районні державні
адміністрації, виконавчі
комітети міських (міст
обласного значення) рад
Соціальні послуги
ІI квартал
Обласний центр соціальних
2019 року
служб для сім’ї, дітей та молоді,
районні державні адміністрації,
виконавчі комітети міських
(міст обласного значення) рад,
органи місцевого самоврядування, обрані об’єднаними
територіальними громадами
До кінця
Обласний центр соціальних
ІII кварталу
служб для сім’ї, дітей та молоді,
2019 року
районні державні адміністрації,
виконавчі комітети міських
(міст обласного значення) рад,
органи місцевого самоврядування, обрані об’єднаними
територіальними громадами

5

Потреби визначено, методики опрацьовуються

У всіх закладах дошкільної та загальної шкільної освіти введено посаду
медичної сестри

Оцінку проведено
Звіт за результатами оцінки розроблено
Потреби виявлено

Плани розроблено та затверджено

6
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15

Створення та забезпечення функціонування
системи соціальних послуг для дітей та сімей з дітьми в ОТГ:
2020 рік – 60%;
2022 рік – 80%;
2024 рік – 100%

2019-2024 роки

Уведено посади і працевлаштовано
719 фахівців із соціальної роботи

16

Створення і розвиток центрів соціальної підтримки дітей і сімей:
2021 рік – 40%;
2022 рік – 60%;
2026 рік – 100%

2020-2024 роки

17

Забезпечення надання в ОТГ соціальних
послуг для дітей і сімей у складних життєвих обставинах (далі – СЖО)

2019-2026 роки

18

Забезпечення якісного та ефективного надання кризового і екстреного втручання
центрами соціальних служб для сім’ї, дітей
та молоді, комунальними установами, які надають соціальні послуги

2019-2026 роки

Департамент соціального
захисту населення обласної
державної адміністрації, обласний
центр соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді, районні
державні адміністрації, виконавчі
комітети міських (міст обласного
значення) рад, органи місцевого
самоврядування, обрані
об’єднаними територіальними
громадами
Районні державні адміністрації,
виконавчі комітети міських (міст
обласного значення) рад, органи
місцевого самоврядування, обрані
об’єднаними територіальними
громадами
Департамент соціального захисту
населення облдержадміністрації,
райдержадміністрації, виконавчі
комітети міських (міст обласного
значення) рад, органи місцевого
самоврядування, обрані об’єднаними територіальними
громадами
Обласний центр соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді,
районні державні адміністрації,
виконавчі комітети міських (міст
обласного значення) рад, органи
місцевого самоврядування, обрані
об’єднаними територіальними
громадами

Центри соціальної підтримки дітей і
сімей створено і функціонують

Діти і сім’ї у СЖО знаходяться під
соціальним супроводом, отримують
допомогу відповідно до потреби

Послуги кризового і екстреного втручання надано дітям і сім’ям, які опинилися у складних життєвих обставинах

7
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19

Створення і розвиток послуги для підтримки/забезпечення соціальної інтеграції випускників інтернатних закладів

2019-2024 роки

20

Визначення потреби в реабілітаційних послугах для дітей з обмеженнями можливостей

21

Розвиток мережі центрів комплексної реабілітації осіб (дітей) з інвалідністю для забезпечення надання медичних, соціальних, реабілітаційних послуг (зокрема раннього втручання) відповідно до потреби

1

4

Обласний центр соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді,
служба у справах дітей обласної
державної адміністрації спільно
з відповідними місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування
Реабілітаційні послуги
ІI квартал
Департаменти соціального
2019 року
захисту населення, охорони
здоров’я обласної державної
адміністрації, обласний центр
соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді
2019-2026 роки Районні державні адміністрації,
виконавчі комітети міських (міст
обласного значення) рад, органи
місцевого самоврядування, обрані
об’єднаними територіальними
громадами

5

100% випускників інтернатних установ –
діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, та діти із закладів
альтернативного догляду отримують
послугу

Аналіз проведено.
Потреби виявлено

Установи для комплексної реабілітації дітей (осіб) з інвалідністю створено відповідно до потреби

ІІІ. Розвиток сімейних та інших форм альтернативного догляду для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
Специфічні цілі:
створення системи якісних і ефективних форм альтернативного догляду;
створення умов для забезпечення прав дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, на проживання і виховання в
сім’ї або в умовах максимально наближених до сімейного середовища
Створення уповноважених служби у справах 2019-2026 роки Служба у справах дітей обласної Уповноважені служби у справах дітей
дітей в органах місцевого самоврядування,
державної адміністрації,
створено в органах місцевого самообраних об’єднаними територіальними грооргани місцевого самовряду- врядування, обраних об’єднаними теримадами
вання, обрані об’єднаними
торіальними громадами
територіальними громадами
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2

Організація підбору та підготовки кандидатів в усиновителі, опікуни, піклувальники,
прийомні батьки, батьки-вихователі

2019-2026 роки

Альтернативні форми виховання дітей створено

3

Забезпечення якісним систематичним соціальним супроводом/супроводженням опікунів,
піклувальників, прийомних батьків, батьківвихователів та дітей

2019-2026 роки

Обласний центр соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді,
районні державні адміністрації,
виконавчі комітети міських (міст
обласного значення) рад
Обласний центр соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді

4

Створення сімей патронатних вихователів

2019-2026 роки

5

Створення ДБСТ

2019-2026 роки

6

Створення малих групових будинків (далі –
МГБ)

2020-2025 роки

Потреби виявлено
Підтримку надано
Кожна прийомна сім’я, кожен дитячий будинок сімейного типу (далі –
ДБСТ), усі опікуни, піклувальники
мають супервізора
10 сімей патронатного виховання
створено

Обласний центр соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді,
служба у справах дітей обласної
державної адміністрації спільно
з відповідними місцевими
органами виконавчої влади та
органами місцевого
самоврядування
Служба у справах дітей обласної Створено 5 ДБСТ
державної адміністрації спільно
з відповідними місцевими
органами виконавчої влади та
органами місцевого
самоврядування
Служба у справах дітей, Депар- Створено 2 МГБ
тамент соціального захисту
населення обласної державної
адміністрації спільно з відповідними місцевими органами
виконавчої влади та органами
місцевого самоврядування
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Забезпечення житлом осіб, які перебувають
на квартирному обліку як діти-сироти та
діти, позбавлені батьківського піклування

2019-2026 роки

1

2

3

4

5

Виконавчі комітети міських (міст Особи з числа дітей-сиріт та дітей,
обласного значення) рад, органи позбавлених батьківського піклуванмісцевого самоврядування, обрані ня, що перебували на обліку, забезпеоб’єднаними територіальними чено житлом
громадами
ІV. Кадрове забезпечення реформування системи інституційного догляду та виховання дітей
Специфічні цілі:
організація підготовки та перепідготовки всіх суб’єктів, що мають повноваження і відповідальність в процесі реалізації Регіонального плану;
забезпечення достатньої кількості фахівців, які здійснюють свою діяльність у сфері захисту прав дітей та надання їм послуг;
забезпечення нових структур, служб, послуг якісними кадровими ресурсами;
обслуговування та керування професійної реконверсії (перепідготовки) кадрового потенціалу зі сфери інституційного догляду та виховання дітей
Упровадження тренінгових технологій у під- 2019-2020 роки
Департамент освіти і науки
Тренінгові технології розроблено і заготовці різних категорій керівників і фахівобласної державної
тверджено
ців з реалізації реформування системи інстиадміністрації, обласний центр
Керівники та фахівці до реалізації потуційного догляду та виховання дітей у
соціальних служб для сім’ї,
ставлених завдань готові
Хмельницькій області на 2019-2026 роки
дітей та молоді, обласний
ресурсний центр
Забезпечення штатними одиницями ІРЦ від2019 рік
Департамент освіти і науки
ІРЦ забезпечено фахівцями відповідповідно до потреби
обласної державної адміністрації но до потреби
спільно з відповідними місцевими органами виконавчої
влади та органами місцевого
самоврядування
Приведення штатних розписів закладів осві- 2019-2026 роки
Департамент освіти і науки
Структури і послуги підтримки забезти з інклюзивними класами (групами) відпообласної державної
печено кваліфікованими кадрами
відно до потреби, передбачивши посади:
адміністрації
асистент вихователя, асистент вчителя;
практичний психолог;
вчитель-логопед;
вчитель-дефектолог тощо
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Організація навчання для всіх категорій педагогічних працівників щодо роботи з дітьми з особливими освітніми потребами

2019-2026 роки

Курси організовано, педагогічних працівників підготовлено

5

Забезпечення діяльності обласного соціального гуртожитку для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування. Підготовка персоналу

2019-2025 роки

Департамент освіти і науки
обласної державної адміністрації
спільно з обласним інститутом
післядипломної педагогічної
освіти
Обласний центр соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді

1

2

3

Забезпечено діяльність закладу

V. Трансформація установ інституційного догляду та виховання дітей
Специфічні цілі:
поступове зменшення кількості дітей в установах інституційного догляду та виховання на 20% щороку (починаючи з 2019 року);
скорочення кількості закладів інституційного догляду та виховання дітей на 15% щороку (починаючи з 2019 року);
припинення до 2026 року діяльності всіх типів установ інституційного догляду та виховання дітей, в яких проживає понад 10 вихованців
Поступове встановлення мораторію на зара- 2019-2026 роки
Департамент освіти і науки,
Кількість дітей в установах інститухування дітей, працевлаштування нових праслужба у справах дітей обласної ційного догляду та виховання зменцівників та капіталовкладення в заклади індержавної адміністрації спільно шено
ституційного догляду та виховання дітей
з відповідними місцевими
органами виконавчої влади та
органами місцевого
самоврядування
Проведення комплексної оцінки закладів 2019-2024 роки
Департамент освіти і науки
Оцінку закладів інституційного догляінституційного догляду та виховання дітей
обласної державної адміністрації, ду та виховання дітей проведено
заклади інституційного догляду
та виховання дітей
Здійснення аналізу та планування переква- 2019-2024 роки
Департаменти освіти і науки,
Аналіз проведено
ліфікації та застосування людських ресурсів
соціального захисту населення, План використання людських ресуркожного закладу інституційного догляду та
охорони здоров’я обласної
сів розроблено
виховання дітей
державної адміністрації
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VІ. Інформаційно-просвітницька діяльність
Специфічні цілі:
забезпечення поінформованості керівників і фахівців різних рівнів про процеси реформи;
інформування громадськості та батьків про права дитини на сім’ю, освіту в загальному середовищі і про обов’язки дорослих щодо
забезпечення реалізації цих прав
1

Інформування громадськості про хід виконання Регіонального плану реформування системи інституційного догляду та виховання дітей у Хмельницькій області на 2019-2026 роки,
його цілі і завдання

2019-2026 роки

Служба у справах дітей,
управління інформаційної
діяльності та комунікацій з
громадськістю, обласної
державної адміністрації

Громадськість поінформовано про хід
виконання Регіонального плану

2

Організація заходів щодо обговорення із
співробітниками установ інституційного догляду та виховання дітей, батьками дітей, які
виховуються в них, і громадськими організаціями плану трансформації закладів

2019-2024 роки

Департамент освіти і науки,
служба у справах дітей,
управління інформаційної
діяльності та комунікацій з
громадськістю обласної
державної адміністрації

Зустрічі з ключовими аудиторіями
для обговорення плану трансформації
організовано та проведено

3

Проведення прес-конференцій та регулярних
брифінгів з актуальних питань деінституціалізації

2019-2026 роки

Служба у справах дітей,
управління інформаційної
діяльності та комунікацій з
громадськістю обласної
державної адміністрації

Прес-конференції та брифінги на тему деінституціалізації проведено
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VІІ. Моніторинг та оцінка виконання Регіональної плану
Специфічні цілі:
забезпечення реалізації Регіонального плану у встановлені терміни та у відповідності зі встановленими показниками;
забезпечення прозорості процесу реалізації Регіонального плану;
інформування жителів регіону про результати виконання Регіональної плану;
забезпечення моніторингу та оцінки стану дітей для гарантування їхнього добробуту у процесі впровадження Регіонального плану
Планування і проведення моніторингу та 2019-2026 роки
Служба у справах дітей,
Відомчі плани затверджено
оцінки виконання Регіональної плану струкдепартаменти освіти і науки,
турними підрозділами обласної державної
соціального захисту населення,
адміністрації
охорони здоров’я, управління
інформаційної діяльності та
комунікацій з громадськістю
обласної державної адміністрації
Визначення відповідальних працівників за
2019 рік
Служба у справах дітей,
Визначено відповідальних осіб за збір
збір інформації, необхідної для моніторингу
департаменти освіти і науки,
інформації
соціального захисту населення,
реалізації Регіонального плану
охорони здоров’я обласної
державної адміністрації
Подання відомчих звітів про виконання Ре- 2019-2026 роки
Служба у справах дітей,
Представлено звіти
гіональної плану на засідання міжвідомчої
департаменти освіти і науки,
Прийнято рішення
робочої групи
соціального захисту населення,
охорони здоров’я, управління
інформаційної діяльності та
комунікацій з громадськістю
обласної державної адміністрації
Підготовка та оприлюднення щорічного під- 2020-2026 роки
Служба у справах дітей,
Звіт про результати виконання Ресумкового звіту про результати виконання Реуправління інформаційної
гіональної плану опубліковано
гіональної плану на офіційному сайті обласної
діяльності та комунікацій з
державної адміністрації, сайтах її структурних
громадськістю обласної
підрозділів, інших засобах масової інформації
державної адміністрації
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Плановий перегляд і кореляція Регіонального плану

2021, 2024,
2026 роки

Служба у справах дітей,
департаменти освіти і науки,
соціального захисту населення,
охорони здоров’я, управління
інформаційної діяльності та
комунікацій з громадськістю
обласної державної адміністрації

Зміни та доповнення внесено (у разі
потреби)

Керівник апарату
адміністрації

О. Самолюк

