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Про затвердження Міської цільової  

соціальної програми реформування  

системи закладів для дітей-сиріт та дітей,  

позбавлених батьківського піклування, 

на 2018 – 2020 роки 

 

 

Керуючись статтею 143 Конституції України, статтею 26 Закону 

України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статтями 24, 25 Закону 

України “Про охорону дитинства”, статтею 18 Закону України “Про 

забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування”, постановою Кабінету 

Міністрів України від 17 жовтня 2007 року № 1242 “Про затвердження 

Державної цільової соціальної програми реформування системи закладів для 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”,  Кіровоградська 

міська рада  

 

В И Р І Ш И Л А:  

 

1. Затвердити Міську цільову соціальну програму реформування 

системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, на 2018 – 2020 роки, що додається. 
 

 

 

 



2. Включити Міську цільову соціальну програму реформування системи 

закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на 

2018 – 2020 роки до складу Програми економічного і соціального розвитку 

міста Кропивницького на 2018 рік та основних напрямів розвитку на                        

2019 і 2020 роки. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію міської ради з питань освіти, науки, культури, фізичної культури і 

спорту та молодіжної політики та заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Дзюбу Н.Є. 

 

 

 

Міський голова                                                                    А. Райкович 
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Паспорт  

Міської цільової соціальної програми реформування 

системи закладів для дітей-сиріт та дітей,  

позбавлених батьківського піклування, на 2018 – 2020 роки 

 

 

1 Програма погоджена Рішенням виконавчого комітету 

Кіровоградської міської ради  

від «__» __________ ____р.     №_____ 

2 Розробник Програми Відділ сім'ї та молоді Кіровоградської 

міської ради 

3 Учасники Програми Відділ сім'ї та молоді Кіровоградської 

міської ради 

Комунальний заклад “Дитячий 

будинок “Наш дім” Кіровоградської 

міської ради Кіровоградської області” 

4 Відповідальний виконавець 

Програми 

Відділ сім'ї та молоді Кіровоградської 

міської ради 

5 Термін реалізації Програми 2018 – 2020 роки 

6 Загальний обсяг 

фінансування Програми 

Згідно з відповідними бюджетними 

призначеннями 

 

 

 

 

Начальник відділу сім’ї та молоді  

Кіровоградської міської ради      Л. Дорохіна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Вступ  

 

Велика кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, є однією з найтяжчих соціальних хвороб нашого суспільства.  

Міська цільова соціальна програма реформування системи закладів для 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (далі – Програма),  

спрямована на розв’язання цієї проблеми. 

У 2017 році в м. Кропивницькому повністю реформовані інтернатні 

заклади для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування. 

Кропивницький – перше місто в Україні, де створений дитячий будинок 

нового типу Комунальний заклад “Дитячий будинок “Наш дім” 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської області” з формами виховання, 

наближеними до сімейних.  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. 

 

І. Аналіз розвитку галузі за 2017 рік 

 

У місті успішно функціонує Комунальний заклад “Дитячий будинок 

“Наш дім” Кіровоградської міської ради Кіровоградської області”, в якому 

станом на 01.11.2017 року виховується 18 дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування. 

У 2017 році під піклування вибуло 2 дитини, у зв’язку з досягненням 

повноліття – 2 дитини, на навчання в ПТУ – 4 дитини. 

Під час перебування в Комунальному закладі “Дитячий будинок “Наш 

дім” Кіровоградської міської ради Кіровоградської області” діти навчаються 

у загальноосвітніх школах та відвідують дошкільні заклади. У вільний від 

навчання час відвідують гуртки та секції, самостійно пересуваючись містом. 

Мешкають в середовищі, наближеному до сімейного, у спальних кімнатах по 

1-2 особи, самостійно організовують свій побут та забезпечують господарські 

потреби. 

В Комунальному закладі “Дитячий будинок “Наш дім” Кіровоградської 

міської ради Кіровоградської області” система виховання передбачає 

відсутність посад кухаря, прибиральниці та двірника, тому вихованці все 

роблять самі: вміють готувати страви різної складності (перші страви, 

десерти тощо), самостійно слідкують за чистотою кімнат та прилеглої 

території, спокійно користуються будь-якою побутовою технікою, вміють 

робити простий ремонт меблів, техніки. 



  

Вся виховна робота закладу спрямована на розвиток інтелектуальних, 

фізичних, творчих здібностей дітей для подальшої безпроблемної їх 

соціалізації у сучасному життєвому середовищі. 

У 2017 році на базі закладу було успішно реалізовано проект 

“Профорієнтація”. 

У 2017 році за благодійні кошти силами працівників зроблено 

косметичний ремонт двох корпусів закладу. Обидва корпуси дитячого 

будинку обладнано новими LED-світильниками, а звичайні лампи повністю 

замінені на енергозберігаючі LED-лампи. Замінено старі дерев’яні вікна та 

двері на енергозберігаючі металопластикові (к. №1, вул. Героїв України, 4-а) 

та встановлено сонячні батареї (к. №2, Студентський бульвар, 6-а), що значно 

знизило витрати енергоносіїв та покращило умови перебування дітей в 

закладі. 

 

ІІ. Мета 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. 

Реалізація  Програми регламентується  законами  України  “Про охорону 

дитинства”, “Про забезпечення організаційно-правових умов соціального 

захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”, 

постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2007 року                      

№ 1242 “Про затвердження Державної цільової соціальної програми 

реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування”. 

 

ІІІ. Головні проблеми розвитку галузі 

 

Функціонування закладу передбачено розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 11 травня 2006 року № 263-р, яким схвалено 

Концепцію Державної програми реформування системи інтернатних закладів 

для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Відповідно 

до постанови Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2007 року                    

№ 1242 Державною цільовою соціальною програмою реформування у 

другому етапі до 2010 року в Україні мала бути створена нормативна база 

регулювання діяльності закладів нового типу. Проте, на сьогодні нормативна 

база з врегулювання даного питання відсутня, не розроблено і механізм 

регулювання діяльності таких закладів. 

Розроблено Типове положення про дитячий будинок нового типу для 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Експеримент, 

оголошений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11 квітня                



  

2012 року № 213-р “Про проведення у м. Кіровограді експерименту із 

запровадження інноваційної форми влаштування і виховання дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування”, визнаний вдалим. 

Але головною проблемою впровадження експериментальної моделі 

залишається застаріла форма фінансування закладу. 

 

ІV. Пріоритети розвитку та основні завдання Програми на  

2018 – 2020 роки 

 

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 

Комунальний заклад “Дитячий будинок “Наш дім” Кіровоградської міської 

ради Кіровоградської області”; 

враховано досвід функціонування першого в місті Кропивницькому 

дитячого будинку інтернатного типу Комунальний заклад “Дитячий будинок 

“Наш дім” Кіровоградської міської ради Кіровоградської області”; 

на залучені кошти благодійних фондів збудований другий корпус 

дитячого будинку; 

розроблена особова картка індивідуального розвитку дитини.  

Основним завданням Програми є впровадження фінансування за 

принципом «гроші ходять за дитиною». 

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.  

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 оточенні, наближеному до сімейного, 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 

вищих навчальних закладів; створення двох дитячих будинків дозволить 

повністю реформувати Кропивницький 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. 

 

V. Джерела фінансування Програми 

 

Видатки на утримання дитячого будинку здійснюються за рахунок 

міського бюджету в межах кошторису, затвердженого Кіровоградською 

міською радою згідно з додатком до Програми. 

 

VI. Заходи Програми 

 

1. Забезпечення функціонування Комунального закладу “Дитячий 

будинок “Наш дім” Кіровоградської міської ради Кіровоградської області”  

Відділ сім’ї та молоді   

Кіровоградської міської ради, 

Комунальний заклад “Дитячий 

будинок “Наш дім” Кіровоградської 

міської ради Кіровоградської області” 

 

Протягом 2018 – 2020 років 

 

2. Забезпечення виховання дітей за індивідуальним планом розвитку 

Відділ сім’ї та молоді   

Кіровоградської міської ради, 

Комунальний заклад “Дитячий 

будинок “Наш дім” Кіровоградської 

міської ради Кіровоградської області” 

 

Протягом 2018 – 2020 років 

 

3. Підготовка дітей до самостійності 

Відділ сім’ї та молоді   

Кіровоградської міської ради, 

Комунальний заклад “Дитячий 

будинок “Наш дім” Кіровоградської 

міської ради Кіровоградської області” 

 

Постійно 

 

4. Профорієнтація випускників 

Відділ сім’ї та молоді   

Кіровоградської міської ради, 



  

Комунальний заклад “Дитячий 

будинок “Наш дім” Кіровоградської 

міської ради Кіровоградської області” 

 

Постійно 

 

5. Реінтеграція вихованців Комунального закладу “Дитячий будинок 

“Наш дім” Кіровоградської міської ради Кіровоградської області” - дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в біологічні сім’ї; 

передача їх на усиновлення; під опіку, піклування в сім’ї родичів; 

влаштування в прийомні сім’ї з метою об’єднання дітей, які зв’язані    

родинними стосунками; підготовка до самостійного життя та забезпечення 

умов для їх успішної інтеграції у суспільство 

Відділ сім’ї та молоді   

Кіровоградської міської ради, 

Комунальний заклад “Дитячий 

будинок “Наш дім” Кіровоградської 

міської ради Кіровоградської області” 

 

Постійно 

 

6. Здійснення моніторингу та оцінки функціонування Комунального 

закладу “Дитячий будинок “Наш дім” Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області” 

Відділ сім’ї та молоді   

Кіровоградської міської ради 

 

Протягом 2018 – 2020 років 

 

7. Підготовка пакету документів та інформаційно-методичних матеріалів 

для розповсюдження досвіду роботи Комунального закладу “Дитячий 

будинок “Наш дім” Кіровоградської міської ради Кіровоградської області” 

Відділ сім’ї та молоді   

Кіровоградської міської ради, 

Комунальний заклад “Дитячий 

будинок “Наш дім” Кіровоградської 

міської ради Кіровоградської області” 

 

Протягом 2018 – 2020 років 

 

 

 

Начальник відділу сім’ї та молоді  

Кіровоградської міської ради       Л.Дорохіна        

 



Додаток 
до Міської цільової соціальної програми реформування 
системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування  на 2018 - 2020 роки

Обсяг фінансування
заходів щодо реалізації Міської цільової соціальної програми реформування системи закладів 

для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на 2018-2020 роки

Освітня 
субвен-

ція

Загаль-
ний фонд

Спеціаль-
ний фонд 

/в т.ч. 
бюджет 

розвитку/

Інші 
джерела 
фінансу-

вання

Освітня 
субвен-

ція

Загаль-
ний фонд

Спеціаль-
ний фонд 

/в т.ч. 
бюджет 

розвитку/

Інші 
джерела 
фінансу-

вання

Освітня 
субвен-

ція

Загаль-
ний фонд

Спеціаль-
ний фонд 

/в т.ч. 
бюджет 

розвитку/

Інші 
джерела 
фінансу-

вання

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1
Утримання Комунального закладу “Дитячий 
будинок “Наш дім” Кіровоградської міської ради 
Кіровоградської області”

1941.2 1181.7 759.5 0.0 0.0 2055.8 1251.4 804.4 0.0 0.0 2158.8 1314.0 844.8 0.0 0.0

1.1 заробітна плата (15 штатних одиниць) 1205.6 968.6 237.0 1276.7 1025.7 251.0 1340.6 1077.0 263.6

1.2 нарахування на заробітну плату 265.2 213.1 52.1 280.9 225.7 55.2 295.0 237.0 58.0

1.3 придбання матеріалів, обладнання, інвентарю 
(канцтовари, миючі засоби, меблі, одяг та інше)

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

1.4 медикаменти 2.8 2.8 3.0 3.0 3.2 3.2

1.5 продукти харчування 200.0 200.0 211.8 211.8 222.4 222.4

1.6
оплата послуг та інших видатків (зв’язку, банку, 
поточного ремонту, страхування дітей, 
радіаційний сертифікат, енергонагляд та інші )

10.0 10.0 10.6 10.6 11.1 11.1

1.7 видатки на відрядження 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

1.8 інші виплати населенню (кишенькові вихованцям) 21.9 21.9 23.2 23.2 24.4 24.4

1.9

комунальні послуги, в тому числі: 
теплопостачання
водопостачання та водовідведення
електроенергія 
інші комунальні послуги

235.7 235.7 249.6 249.6 262.1 262.1

ВСЬОГО: 1941.2 1181.7 759.5 0.0 0.0 2055.8 1251.4 804.4 0.0 0.0 2158.8 1314.0 844.8 0.0 0.0

Начальник відділу сім’ї та молоді Кіровоградської міської ради Л.Дорохіна

Всього

Міський бюджет

2018 -   
2020  
роки

Комуналь-
ний заклад 
“Дитячий 
будинок 

“Наш дім” 
Кіровоград-

ської 
міської ради 
Кіровоград-

ської 
області

Можливість 
дітям 

зростати в 
умовах, 

максималь - 
но 

наближених 
до сімейних

Результат 
впровад-

ження

2018 рік 2019 рік 2020 рік

Всього

Міський бюджет

Всього

Міський бюджет
№ 
з/п Зміст  заходу

Термін 
вико-
нання

Виконавці

Фінансове забезпечення (тис. грн)



Доопрацьований 11.01.2018 

ПРОЕКТ  № 1616  

 

 

 

 

 
У К Р А Ї Н А 

 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

від   “___” ___________ 2018 року                                    № ____ 

 

 

Про затвердження Міської цільової  

соціальної програми реформування  

системи закладів для дітей-сиріт та дітей,  

позбавлених батьківського піклування, 

на 2018 – 2020 роки 

 

 

Керуючись статтею 143 Конституції України, статтею 26 Закону 

України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статтями 24, 25 Закону 

України “Про охорону дитинства”, статтею 18 Закону України “Про 

забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування”, постановою Кабінету 

Міністрів України від 17 жовтня 2007 року № 1242 “Про затвердження 

Державної цільової соціальної програми реформування системи закладів для 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”,  Міська рада 

міста Кропивницького 

 

В И Р І Ш И Л А:  

 

1. Затвердити Міську цільову соціальну програму реформування 

системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, на 2018 – 2020 роки, що додається. 
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2. Включити Міську цільову соціальну програму реформування системи 

закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на 

2018 – 2020 роки до складу Програми економічного і соціального розвитку 

міста Кропивницького на 2018 рік та основних напрямів розвитку на                        

2019 і 2020 роки. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію міської ради з питань освіти, науки, культури, фізичної культури і 

спорту та молодіжної політики та заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Дзюбу Н.Є. 

 

 

 

Міський голова                                                                    А. Райкович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Дорохіна 24 44 27 



 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення Міської ради 

міста Кропивницького 

«___» _____________ 2018 р. 

№ ______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міська цільова соціальна програма   

реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей,  

позбавлених батьківського піклування,  

на 2018 – 2020 роки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кропивницький - 2018 
 



 

 

 

 

ЗМІСТ 

стор. 

 

Паспорт Програми                                                                               3      

 

Вступ                                                            4 

 

І.  Аналіз розвитку галузі за 2017 рік                                            4 

 

ІІ.  Мета Програми                                                                          5 

 

ІІІ.  Головні проблеми розвитку галузі                                            5 

 

ІV.  Пріоритети розвитку та основні завдання Програми на                            

2018 – 2020 роки                              6 

 

V.  Джерела фінансування Програми                            7 

 

VІ.  Заходи Програми                                                  7 

 

Додаток: обсяг фінансування заходів щодо реалізації Міської цільової 

соціальної програми реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, на 2018 – 2020 роки 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Паспорт  

Міської цільової соціальної програми реформування 

системи закладів для дітей-сиріт та дітей,  

позбавлених батьківського піклування, на 2018 – 2020 роки 

 

 

1 Програма затверджена Рішенням Міської ради міста 

Кропивницького 

від «__» __________ 2018р.     №_____ 

2 Програма погоджена Рішенням Виконавчого комітету 

Міської ради міста Кропивницького 

від «28» грудня 2017р.   № 626 

3 Розробник Програми Відділ сім'ї та молоді  

управління молоді та спорту 

Міської ради міста Кропивницького 

4 Учасники Програми Відділ сім'ї та молоді  

управління молоді та спорту 

Міської ради міста Кропивницького 

Комунальний заклад “Дитячий 

будинок “Наш дім” Кіровоградської 

міської ради Кіровоградської області” 

5 Відповідальний виконавець 

Програми 

Відділ сім'ї та молоді  

управління молоді та спорту 

Міської ради міста Кропивницького 

6 Термін реалізації Програми 2018 – 2020 роки 

7 Загальний обсяг 

фінансування Програми 

Згідно з відповідними бюджетними 

призначеннями 

 

 

 

 

Начальник відділу сім’ї та молоді  

Кіровоградської міської ради      Л. Дорохіна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                       Вступ  

 

Велика кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, є однією з найтяжчих соціальних хвороб нашого суспільства.  

Міська цільова соціальна програма реформування системи закладів для 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (далі – Програма),  

спрямована на розв’язання цієї проблеми. 

У 2017 році в м. Кропивницькому повністю реформовані інтернатні 

заклади для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування. 

Кропивницький – перше місто в Україні, де створений дитячий будинок 

нового типу комунальний заклад “Дитячий будинок “Наш дім” 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської області” з формами виховання, 

наближеними до сімейних.  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. 

 

І. Аналіз розвитку галузі за 2017 рік 

 

У місті успішно функціонує комунальний заклад “Дитячий будинок 

“Наш дім” Кіровоградської міської ради Кіровоградської області”, в якому 

станом на 01.11.2017 року виховується 18 дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування. 

У 2017 році під піклування вибуло 4 дитини, у зв’язку з досягненням 

повноліття – 2 дитини, на навчання в ПТУ – 4 дитини. 

Під час перебування в комунальному закладі “Дитячий будинок “Наш 

дім” Кіровоградської міської ради Кіровоградської області” діти навчаються 

у загальноосвітніх школах та відвідують дошкільні заклади. У вільний від 

навчання час відвідують гуртки та секції, самостійно пересуваючись містом. 

Мешкають в середовищі, наближеному до сімейного, у спальних кімнатах по 

1-2 особи, самостійно організовують свій побут та забезпечують господарські 

потреби. 

В комунальному закладі “Дитячий будинок “Наш дім” Кіровоградської 

міської ради Кіровоградської області” система виховання передбачає 

відсутність посад кухаря, прибиральниці та двірника, тому вихованці все 

роблять самі: вміють готувати страви різної складності (перші страви, 

десерти тощо), самостійно слідкують за чистотою кімнат та прилеглої 

території, спокійно користуються будь-якою побутовою технікою, вміють 

робити простий ремонт меблів, техніки. 
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Вся виховна робота закладу спрямована на розвиток інтелектуальних, 

фізичних, творчих здібностей дітей для подальшої безпроблемної їх 

соціалізації у сучасному життєвому середовищі. 

У 2017 році на базі закладу було успішно реалізовано проект 

“Профорієнтація”. 

У 2017 році за благодійні кошти силами працівників зроблено 

косметичний ремонт двох корпусів закладу. Обидва корпуси дитячого 

будинку обладнано новими LED-світильниками, а звичайні лампи повністю 

замінені на енергозберігаючі LED-лампи. Замінено старі дерев’яні вікна та 

двері на енергозберігаючі металопластикові (к. №1, вул. Героїв України, 4-а) 

та встановлено сонячні батареї (к. №2, Студентський бульвар, 6-а), що значно 

знизило витрати енергоносіїв та покращило умови перебування дітей в 

закладі. 

 

ІІ. Мета 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. 

Реалізація  Програми регламентується  законами  України  “Про охорону 

дитинства”, “Про забезпечення організаційно-правових умов соціального 

захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”, 

постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2007 року                      

№ 1242 “Про затвердження Державної цільової соціальної програми 

реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування”. 

 

ІІІ. Головні проблеми розвитку галузі 

 

Функціонування закладу передбачено розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 11 травня 2006 року № 263-р, яким схвалено 

Концепцію Державної програми реформування системи інтернатних закладів 

для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Відповідно 

до постанови Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2007 року                    

№ 1242 Державною цільовою соціальною програмою реформування у 

другому етапі до 2010 року в Україні мала бути створена нормативна база 

регулювання діяльності закладів нового типу. Проте, на сьогодні нормативна 

база з врегулювання даного питання відсутня, не розроблено і механізм 

регулювання діяльності таких закладів. 

Розроблено Типове положення про дитячий будинок нового типу для 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Експеримент, 

оголошений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11 квітня  
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2012 року № 213-р “Про проведення у м. Кіровограді експерименту із 

запровадження інноваційної форми влаштування і виховання дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування”, визнаний вдалим. 

Але головною проблемою впровадження експериментальної моделі 

залишається застаріла форма фінансування закладу. 

 

ІV. Пріоритети розвитку та основні завдання Програми на  

2018 – 2020 роки 

 

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 

комунальний заклад “Дитячий будинок “Наш дім” Кіровоградської міської 

ради Кіровоградської області”; 

враховано досвід функціонування першого в місті Кропивницькому 

дитячого будинку інтернатного типу комунальний заклад “Дитячий будинок 

“Наш дім” Кіровоградської міської ради Кіровоградської області”; 

на залучені кошти благодійних фондів збудований другий корпус 

дитячого будинку; 

розроблена особова картка індивідуального розвитку дитини.  

Основним завданням Програми є впровадження фінансування за 

принципом «гроші ходять за дитиною». 

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.  

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 оточенні, наближеному до сімейного, 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 

вищих навчальних закладів; створення двох дитячих будинків дозволить 

повністю реформувати Кропивницький 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;  
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створення посібника по реформуванню інтернатної системи з 

рекомендаціями щодо впровадження нової української моделі в інших 

регіонах нашої країни. 

 

V. Джерела фінансування Програми 

 

Видатки на утримання дитячого будинку здійснюються за рахунок 

міського бюджету в межах кошторису, затвердженого Міською радою міста 

Кропивницького згідно з додатком до Програми. 

 

VI. Заходи Програми 

 

1. Забезпечення функціонування комунального закладу “Дитячий 

будинок “Наш дім” Кіровоградської міської ради Кіровоградської області”  

Відділ сім'ї та молоді  

управління молоді та спорту 

Міської ради міста Кропивницького 

Комунальний заклад “Дитячий 

будинок “Наш дім” Кіровоградської 

міської ради Кіровоградської області” 

Протягом 2018 – 2020 років 

 

2. Забезпечення виховання дітей за індивідуальним планом розвитку 

Відділ сім'ї та молоді  

управління молоді та спорту 

Міської ради міста Кропивницького 

Комунальний заклад “Дитячий 

будинок “Наш дім” Кіровоградської 

міської ради Кіровоградської області” 

Протягом 2018 – 2020 років 

 

3. Підготовка дітей до самостійності 

Відділ сім'ї та молоді  

управління молоді та спорту 

Міської ради міста Кропивницького 

Комунальний заклад “Дитячий 

будинок “Наш дім” Кіровоградської 

міської ради Кіровоградської області” 

Постійно 

 

4. Профорієнтація випускників 

Відділ сім'ї та молоді  

управління молоді та спорту 

Міської ради міста Кропивницького 
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Комунальний заклад “Дитячий 

будинок “Наш дім” Кіровоградської 

міської ради Кіровоградської області” 

 

Постійно 

 

5. Реінтеграція вихованців комунального закладу “Дитячий будинок 

“Наш дім” Кіровоградської міської ради Кіровоградської області” - дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в біологічні сім’ї; 

передача їх на усиновлення; під опіку, піклування в сім’ї родичів; 

влаштування в прийомні сім’ї з метою об’єднання дітей, які зв’язані    

родинними стосунками; підготовка до самостійного життя та забезпечення 

умов для їх успішної інтеграції у суспільство 

Відділ сім'ї та молоді  

управління молоді та спорту 

Міської ради міста Кропивницького 

Комунальний заклад “Дитячий 

будинок “Наш дім” Кіровоградської 

міської ради Кіровоградської області” 

Постійно 

 

6. Здійснення моніторингу та оцінки функціонування комунального 

закладу “Дитячий будинок “Наш дім” Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області” 

Відділ сім'ї та молоді  

управління молоді та спорту 

Міської ради міста Кропивницького 

Протягом 2018 – 2020 років 

 

7. Підготовка пакету документів та інформаційно-методичних матеріалів 

для розповсюдження досвіду роботи комунального закладу “Дитячий 

будинок “Наш дім” Кіровоградської міської ради Кіровоградської області” 

Відділ сім'ї та молоді  

управління молоді та спорту 

Міської ради міста Кропивницького 

Комунальний заклад “Дитячий 

будинок “Наш дім” Кіровоградської 

міської ради Кіровоградської області” 

Протягом 2018 – 2020 років 

 

 

 

Начальник відділу сім’ї та молоді 

управління молоді та спорту 

Міської ради міста Кропивницького                                         Л. Дорохіна        



Додаток 
до Міської цільової соціальної програми реформування 
системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування  на 2018 - 2020 роки

Обсяг фінансування
заходів щодо реалізації Міської цільової соціальної програми реформування системи закладів 

для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на 2018-2020 роки

Освітня 
субвен-

ція

Загаль-
ний фонд

Спеціаль-
ний фонд 

/в т.ч. 
бюджет 

розвитку/

Інші 
джерела 
фінансу-

вання

Освітня 
субвен-

ція

Загаль-
ний фонд

Спеціаль-
ний фонд 

/в т.ч. 
бюджет 

розвитку/

Інші 
джерела 
фінансу-

вання

Освітня 
субвен-

ція

Загаль-
ний фонд

Спеціаль-
ний фонд 

/в т.ч. 
бюджет 

розвитку/

Інші 
джерела 
фінансу-

вання

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1
Утримання комунального закладу “Дитячий 
будинок “Наш дім” Кіровоградської міської ради 
Кіровоградської області”

1941.2 1181.7 759.5 0.0 0.0 2055.8 1251.4 804.4 0.0 0.0 2158.8 1314.0 844.8 0.0 0.0

1.1 заробітна плата (15 штатних одиниць) 1205.6 968.6 237.0 1276.7 1025.7 251.0 1340.6 1077.0 263.6

1.2 нарахування на заробітну плату 265.2 213.1 52.1 280.9 225.7 55.2 295.0 237.0 58.0

1.3 придбання матеріалів, обладнання, інвентарю 
(канцтовари, миючі засоби, меблі, одяг та інше)

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

1.4 медикаменти 2.8 2.8 3.0 3.0 3.2 3.2

1.5 продукти харчування 200.0 200.0 211.8 211.8 222.4 222.4

1.6
оплата послуг та інших видатків (зв’язку, банку, 
поточного ремонту, страхування дітей, 
радіаційний сертифікат, енергонагляд та інші )

10.0 10.0 10.6 10.6 11.1 11.1

1.7 видатки на відрядження 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

1.8 інші виплати населенню (кишенькові вихованцям) 21.9 21.9 23.2 23.2 24.4 24.4

1.9

комунальні послуги, в тому числі: 
теплопостачання
водопостачання та водовідведення
електроенергія 
інші комунальні послуги

235.7 235.7 249.6 249.6 262.1 262.1

ВСЬОГО: 1941.2 1181.7 759.5 0.0 0.0 2055.8 1251.4 804.4 0.0 0.0 2158.8 1314.0 844.8 0.0 0.0

Начальник відділу сім’ї та молоді управління молоді та спорту
Міської ради міста Кропивницького Л.Дорохіна

Міський бюджет

Всього

Міський бюджет

Всього

№ 
з/п Зміст  заходу

Термін 
вико-
нання

Виконавці

Фінансове забезпечення (тис. грн)

Міський бюджет

2018 -   
2020  
роки

Комуналь-
ний заклад 
“Дитячий 
будинок 

“Наш дім” 
Кіровоград-

ської 
міської 

ради 
Кіровоград-

ської 
області"

Можливість 
дітям 

зростати в 
умовах, 

максималь - 
но 

наближених 
до сімейних

Результат 
впровад-

ження

2018 рік 2019 рік 2020 рік

Всього
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