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Днепропетровская область переходит на новый уровень в решении вопросов сиротства 
 
Начиная с 2011 года, Днепропетровская область взяла курс на новый формат решения 

вопроса сиротства – устройство ребенка в семейные формы воспитания. За последние 2 года в рамках 
областного проекта «Семья для ребенка» 926 детей усыновлены и устроены в семейные формы 
воспитания из государственных учреждений. Таким образом, за 2-3 года Днепропетровщина 
планирует максимально перейти на формат семейного воспитания этих категорий детей. Сейчас 
область переходит на новый уровень решения данного вопроса и больше внимания концентрирует 
также на профилактике социального сиротства. Об этом сообщил председатель Днепропетровской 
облгосадминистрации во время Всеукраинского совещания, посвященного реализации социальных 
инициатив Президента Украины в сфере защиты прав детей.  
 

Совещание прошло под председательством Министра социальной политики Украины Натальи 
Королевской и при участии уполномоченного Президента Украины по правам ребенка Юрия 
Павленко. Также в совещании приняли участие около 300 человек: заместители глав 
облгосадминистраций, начальники областных служб по делам семьи и молодежи, директора 
областных центров социальных служб по делам семьи и молодежи со всей Украины и др.  
 

Губернатор отметил, что интернатная система сформировалась еще в послевоенные годы. И 
существовала с тех пор десятилетиями. Но как показывает практика, дети – воспитанники детских 
домов – выходят во взрослый мир, не имея реального представления о жизни. Поэтому 
Днепропетровская область уходит от этой давно отжитой системы. Для этого в области совместно с 
благотворительным фондом Рината Ахметова реализуется проект «Семья для ребенка». 
 

Подтверждением эффективности системы являются тысячи детей, которые нашли своих 
родителей. На начало 2011 года в интернатных учреждениях области находилось 2,3 тыс. детей-сирот 
и детей, лишенных родительской опеки. За два года – 2011-й и 2012-й – почти тысяча из этих детей 
(926) нашли новые семьи. Таким образом, всего за два года почти наполовину вопрос был решен. За 
2 месяца текущего года свою семью нашли еще 100 детей. В этом году стоит задача сократить 
количество детей, находящихся в интернатах, с 1070 до 500.  
 

«Фактически – это финишная прямая. И 2013 год должен стать новым этапом в этой работе. В 
начале пути все силы областной власти были направлены на то, чтобы дети из детских домов нашли 
свою семью. Жизнь есть жизнь, и дети в силу разных обстоятельств остаются без родителей. Однако 
в регионе налажена система, которая поможет детям найти новую любящую семью, минуя интернат. 
Теперь Днепропетровская область переходит на новый уровень решения данного вопроса и больше 
внимания концентрирует также на профилактике социального сиротства. Наша цель – свести к 
минимуму случаи, когда ребенка забирают из семьи», – сказал Дмитрий Колесников. 
 

«Когда в 2008 году фонд создал программу по развитию семейных форм воспитания, мы 
исходили из одного-единственного приоритета, озвученного учредителем фонда Ринатом Ахметовым: 
ребенок должен воспитываться в семье. Мы прошли непростой путь, на котором столкнулись с рядом 
сложностей, – сопротивление интернатной системы, непонимание проблемы на наивысшем уровне, 
отсутствие положительного опыта. В данном «пилоте» - на примере Днепропетровской области, где 
мы нашли единомышленников, - удалось отработать управленческую модель. Здесь, помимо 
политической воли, была выстроена эффективная исполнительная структура. Во многом благодаря 



 
этому проект «Семья для ребенка» показал отличные результаты. Но и для нас, и для области важны 
не цифры и показатели устройства в семьи, а качество результатов. Потому что приоритет – судьбы 
детей, а не цифры». 

 
По статистике в области из 9 тыс. детей-сирот 6,5 тыс. «осиротели» при живых родителях. 

Губернатор отметил, что на данном этапе очень важно сосредоточить внимание на работе с 
кризисными семьями. Особый акцент в регионе делается на популяризации семейных ценностей, 
чтобы предупредить отказ матерей от новорожденных детей. Информационная кампания ведется в 
родильных домах и в больницах, работают консультационные пункты территориальных центров 
социальных служб. 

 
В рамках реализации социальных инициатив Президента Украины Виктора Януковича с июля 

2012 года в Днепропетровской области значительно усилены штаты центров социальных служб для 
семьи, детей и молодежи. Дополнительно введено 775 должностей специалистов по социальной 
работе. Это позволило в пять раз увеличить количество специалистов, работающих с семьями, 
оказавшимися в сложных жизненных обстоятельствах. Основная задача специалистов следующая: 
каждая семья, которая нуждается в помощи, должна получить ее вовремя. Кризисные ситуации 
должны быть предупреждены.  

 
Меньше чем за год – с июля 2012 года по март 2013 года – социальные работники области 

проинспектировали более чем 82 тысячи семей. Это треть всех семей с детьми. Из них под 
социальное сопровождение взято более 7 тысяч семей. Более 2 тысяч семей выведены из кризиса. 
Благодаря своевременным действиям социальных работников предупреждено изъятие 187 детей из 
семей, 55 детей возвращены в биологические семьи из государственных учреждений.  

 
С 2011 года в области реализуется социальный проект «Депутаты за благополучие семей». В 

социальном проекте участвуют более 3,5 тысяч депутатов различных уровней. За каждым из них 
закреплена кризисная семья. Всего под такой «опекой» депутатов находится более 7,8 тысяч семей 
(74% от всех кризисных семей). В городах и районах между семьями, местным центром социальных 
служб и депутатом заключены трехсторонние соглашения, прописан план действий и обязанности 
сторон по его исполнению. При необходимости семьям оказывается помощь в организации лечения, 
обучения, оздоровления и отдыха детей, приобретении продуктов питания и одежды, решении 
жилищно-бытовых проблем. Также предоставляется помощь в трудоустройстве родителей. 

 
В текущем году в области на базе детского дома «Семья» в Днепропетровске будет открыт 

пилотный центр социальной поддержки ребенка и семьи. Он станет одним из первых в Украине. 
Подобный центр сейчас работает только в Киевской области. 
 
По материалам Управления прессы и информации Днепропетровской областной 
государственной администрации. 
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Дніпропетровська область переходить на новий рівень у вирішенні питань 
сирітства 

 
Починаючи з 2011 року Дніпропетровщина взяла курс на новий формат вирішення питання 

сирітства – влаштування дитини до сімейних форм виховання. За останні 2 роки у рамках обласного 
проекту «Родина для дитини» 926 дітей усиновлено та влаштовано до сімейних форм виховання з 
державних закладів. Таким чином за 2-3 роки Дніпропетровщина планує максимально перейти на 
формат сімейного виховання цих категорій дітей. Наразі Дніпропетровщина переходить на новий 
рівень вирішення цього питання та більше уваги концентрує також на профілактиці соціального 
сирітства. Про це повідомив голова Дніпропетровської облдержадміністрації під час Всеукраїнської 
наради присвяченої реалізація соціальних ініціатив Президента України у сфері захисту прав дітей.  

 
Нарада пройшла під головуванням Міністра соціальної політики України Наталії Королевської та 

за участі уповноваженого Президента України з прав дитини Юрія Павленка. Також у нараді взяли 
участь близько 300 осіб: заступники голів облдержадміністрацій, начальники обласних служб у 
справах сім’ї та молоді, директори обласних центрів соціальних служб у справах сім’ї та молоді з усієї 
України та ін.  

 
Губернатор зазначив, що інтернатна система сформувалася ще в післявоєнні роки. І існувала з 

тих пір десятиліттями. Але як показує практика, діти - вихованці дитячих будинків виходять у 
дорослий світ, не маючи реального уявлення про життя. Тому Дніпропетровщина відходить від цієї, 
давно віджитої, системи. Для цього в області спільно з благодійним фондом Ріната Ахметова 
реалізується проект «Родина для дитини». 

 
Підтвердженням ефективності такої системи є тисячі дітей, які знайшли своїх батьків. На 

початок 2011 року в інтернатних закладах області знаходилося 2,3 тис дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування. За два роки – 2011-й та 2012-й – майже тисяча з цих дітей 
(926) знайшли нові сім’ї. Таки чином, лише за два роки майже наполовину питання було вирішено. За 
2 місяці цього року свою сім'ю знайшли ще 100 дітей. У цьому році стоїть завдання скоротити кількість 
дітей, які перебувають в інтернатах, з 1070 до 500.  

 
«Фактично - це фінішна пряма. І 2013 рік має стати новим етапом у цій роботі. На початку 

шляху всі сили обласної влади були направлені на те, щоб діти з дитячих будинків знайшли свою 
сім'ю. Життя є життя, і діти через різні обставини залишаються без батьків. Проте у регіоні 
налагоджена система, яка допоможе дітям знайти нову люблячу сім'ю, минаючи інтернат. Тепер 
Дніпропетровщина переходить на новий рівень вирішення цього питання та більше уваги концентрує 
також на профілактиці соціального сирітства. Наша мета - звести до мінімуму випадки, коли дитину 
забирають із сім'ї», - сказав Дмитро Колєсніков. 

 
«Коли у 2008 році фонд створив програму з розвитку сімейних форм виховання, ми виходили з 

єдиного пріоритету, визначеного засновником фонду Рінатом Ахметовим: дитина має виховуватися в 
родині. Ми пройшли непростий шлях, на якому зіштовхнулися із рядом складностей, - опір інтернатної 
системи, нерозуміння проблеми на найвищому рівні, відсутність позитивного досвіду. У цьому «пілоті» 
- на прикладі Дніпропетровської області, де ми знайшли однодумців, - вдалося відпрацювати 
управлінську модель. Тут, окрім політичної волі, було побудовано ефективну виконавчу структуру. І 



 
також завдяки цьому проект «Родина для дитини» продемонстрував вагомі результати. Але як для 
нас, так і для області, важливі не цифри та показники влаштування в родини, а й якість результатів. 
Оскільки пріоритет – дитячі долі, а не цифри», - сказав директор Фонду Ріната Ахметова «Розвиток 
України» Анатолій Заболотний. 

 
За статистикою на Дніпропетровщині з 9 тис дітей-сиріт, 6,5 тис «осиротіли» при живих 

батьках. Губернатор наголосив, що на даному етапі дуже важливо зосередити увагу на роботі з 
кризовими сім'ями. Особливий акцент в регіоні робиться на популяризації сімейних цінностей, щоб 
попередити відмову матерів від новонароджених дітей. Інформаційна кампанія ведеться в пологових 
будинках і в лікарнях, працюють консультаційні пункти територіальних центрів соціальних служб. 

 
У рамках реалізації Соціальних Ініціатив Президента України Віктора Федоровича Януковича з 

липня 2012 року на Дніпропетровщині значно посилено штати центрів соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді. Додатково введено 775 посад фахівців з соціальної роботи. Це дозволило в п’ять разів 
збільшити кількість спеціалістів, які працюють з сім’ями, що опинилися у складних життєвих 
обставинах. Основне завдання фахівців таке: кожна сім’я, яка потребує допомоги, повинна отримати її 
вчасно. Кризові ситуації мають бути попереджені.  

 
Менше ніж за рік - з липня 2012 року по березень 2013 року – соціальні працівники області 

проінспектували більш ніж 82 тисячі родин. Це - третина всіх сімей з дітьми. З них під соціальний 
супровід взято понад 7 тисяч сімей. Більше 2 тисяч сімей виведено із кризи. Завдяки своєчасним діям 
соціальних працівників попереджено вилучення 187 дітей із сімей, 55 дітей повернуто в біологічні сім’ї 
із державних закладів.  

 
З 2011 року в області реалізується соціальний проект «Депутати за благополуччя сімей». У 

соціальному проекті беруть участь понад 3,5 тисячі депутатів різних рівнів. За кожним з них 
закріплена кризова сім'я. Загалом під такою «опікою» депутатів перебуває понад 7,8 тисяч родин 
(74% від усіх кризових сімей). В містах та районах між сім’ями, місцевим центром соціальних служб та 
депутатом укладено тристоронні угоди, прописано план дій та обов’язки сторін по його виконанню. За 
необхідності родинам надається допомога в організації лікування, навчання, оздоровлення та 
відпочинку дітей, придбанні продуктів харчування та одягу, вирішенні житлово-побутових проблем. 
Також надається допомога у працевлаштуванні батьків. 

 
Цього року на Дніпропетровщині буде відкрито на базі дитячого будинку «Родина» в 

Дніпропетровську пілотний центр соціальної підтримки дитини і сім'ї. Він стане одним з перших в 
Україні. Подібний зараз працює тільки в Київській області. 

 
За матеріалами Управління преси та інформації Дніпропетровської обласної державної 
адміністрації. 
 
 


