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ПЛАН ВІДНОВЛЕННЯ 

Комітет № 6 

Група № 4 «Захист прав дітей» 

Сфера аналізу (окремої складової) в межах напряму: «Захист прав дітей» 

 

Мета: Збереження та повернення у безпечну Україну усіх дітей – майбутнього України  

 

Широкомасштабна війна рф проти України порушила  права дітей на безпеку, життя і здоров’я, особливо в зоні активних бойових дій та на тимчасово 

окупованих територіях. Внаслідок цього, державна політика з захисту прав дітей  повинна знайти відповіді на такі виклики:      

 

• Повна втрата доступу чи обмеження доступу дітей до базових прав на їжу, воду, медичну допомогу, освіту та матеріальну підтримку на фоні  

неспроможності  місцевих органів влади забезпечити  вчасну евакуацію дітей у безпечні місця та забезпечити захист їх прав;  

• Зростання кількості дітей, які втратили батьків, зазнали ушкоджень здоров'я та потребують захисту і підтримки, лікування, реабілітації, влаштування в 

нову сім’ю, з одночасним зниженням спроможності місцевих органів виконавчої влади/ місцевого самоврядування  своєчасно реагувати: виявляти та 

обліковувати постраждалих дітей;      
• Знищення/руйнування  значної частини матеріально-технічної бази, втрата документації у  суб’єктів органів влади, закладів та установ, уповноважених 

здійснювати облік дітей, працювати з дітьми, сім’ями, вагітними жінками на територіях, де ведуться/велися бойові дії і які були/є тимчасово окупованими; 

• Повне зупинення/призупинення ведення справ дітей, взятих на облік, втрата доступу до особових справ дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського 

піклування (особисті справи залишилися на окупованих територіях, або переміщення їх у невідомі місця чи місця, не призначені для зберігання); 

• Вимушене переміщення, психоемоційне вигорання спеціалістів, які працюють у соціальних службах, органах опіки і піклування); 

• Неможливість забезпечення захисту прав дітей на тимчасово окупованих територіях та в зоні активних бойових дій;  

• Примусове вивезення країною-агресором дітей з тимчасово окупованих територій на територію рф та надання їм там російського громадянства; втрата 

контролю з боку Україна за такими дітьми та неможливість надання  їх відповідного захисту; 

• Втрата обліку та контролю за дітьми, переміщеними (евакуйованими) за межі України без супроводу дорослих та, відповідно, неможливість надання  їм 

державою належного захисту та запобігти ефективно захисту від можливих правопорушень щодо дітей у приймаючих країнах; 

• Роз’єднання сімей внаслідок переміщення жінок з дітьми за кордон та мобілізації чоловіків; 

• Масова еміграція з вірогідністю неповернення до України частини сімей (жінок) з дітьми та потенційних батьків (усиновлювачів); 

• Погіршення умов для народження та виховання дітей, через втрату людьми  роботи, житла, доходів, відсутність достатніх засобів для утримання сім’ї та 

виховання дітей;  
• Зростання попиту на  невідкладну професійну психологічну підтримку/ реабілітацію постраждалим від війни дітям, батькам та опікунам, що не відповідає 

можливостям держави на фоні  браку  фахівців належної      компетенції та практичних навичок для роботи з післявоєнними наслідками; 

• Руйнування інфраструктури соціальних, освітніх, медичних, реабілітаційних та інших послуг, передбачених для дітей, сімей з дітьми, майбутніх батьків; 

• Поглиблюються чинники, які провокують демографічну кризу. 
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Війна оголила вразливі сторони  існуючої системи захисту дітей в Україні щодо її спроможності захистити дітей у кризових та надзвичайних ситуаціях. 

Очевидним став запит на підвищення ефективності управління системою захисту дітей через відсутність єдиного відповідального органу державної влади за  

захист дітей – органу-координатора взаємодії, прийняття рішень та обміну інформацією між усіма суб’єктами – надавачами послуг для організації комплексної 

допомоги дитині та її сім’ї та оптимізації ресурсів системи.  

 

Поточна державна політика у сфері захисту прав дітей має характерні недоліки, повʼязані з несистемною, фрагментарною сімейною політикою, що формується 

без урахування всеохоплюючих, достовірних, дезагрегованих даних щодо наявності сімей з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах, оцінки 

ефективності надання ним соціальних послуг. З причин відсутності чіткого розподілу та виконання органами влади і місцевого самоврядування своїх 

повноважень, в умовах воєнного стану у повному обсязі забезпечити захист прав кожної дитини не вдалося, що поставило під загрозу демографічне майбутнє 

України. 

 

Набуття Україною статусу кандидата на вступ до ЄС породжує як можливості для налагодження тісної взаємодії між органами захисту прав дітей, так і виклики, 

повʼязані з вірогідністю інтеграції українських дітей у суспільство приймаючих країн та не повернення до України. Такий фактор спонукає до перегляду та 

модернізації існуючої системи забезпечення захисту прав дітей в Україні з використанням потужної допомоги та досвіду держав-членів ЄС. Орієнтиром у таких 

змінах може бути Рекомендація Ради ЄС  від 9 червня 2022 щодо Стратегії ЄС стосовно прав дитини з особливим акцентом на захист прав дітей у кризових або 

надзвичайних ситуаціях. Зазначені рекомендації були розроблені у відповідь на російську агресію та сприяють співпраці України з країнами ЄС щодо захисту 

українських дітей від вербування до збройних сил, торгівлі людьми, незаконного усиновлення, сексуальної експлуатації та розлуки з їх родинами, з наголосом 

на те, що «кожна дитина в Європі та в усьому світі має користуватися однаковими правами та жити без будь-якої дискримінації та залякування.  

 

Наслідки війни, з якими зіткнулася Україна, дають поштовх до необхідності зміни акцентів у державній політиці щодо захисту прав дітей, а саме переходу від 

зосередження на окремих проблемах та групах вразливих дітей до комплексного підходу захисту дітей, який поставить на перше місце права та інтереси дитини, 

що мають братися до уваги при плануванні розвитку країни і усіх сферах діяльності.  

 

Розбудова майбутнього дітей в Україні вимагає міжвідомчої координації усіх органів державної влади і місцевого самоврядування та громадськості. Комплексний 

підхід гарантуватиме, що всі основні суб’єкти та системи – соціальний захист, освіта, охорона здоров’я, правосуддя, громадянське суспільство, громада та сім’я  

працюватимуть узгоджено для запобігання насильству, експлуатації, торгівлі, бездоглядності та інших форм насильства щодо дітей, а також для захисту та 

допомоги дітям та родинам у цих ситуаціях.  ЮНІСЕФ визначає, що комплексний підхід закладається у самому визначені системи захисту дітей як сукупність 

законів, політик, нормативно-правових актів та послуг, необхідних у всіх соціальних сферах, особливо у сфері соціального забезпечення, освіти, охорони 

здоров’я, безпеки та правосуддя, для запобігання та реагування на ризики, повʼязані з вірогідністю порушення прав дітей. 

 

Україна зараз має всі шанси сформувати єдину, цілісну ефективну державну сімейну політику з системою захисту прав дитини завдяки сьогоднішній потужній 

міжнародній підтримці,  напрацьованим до війни дієвим практикам підтримки дітей та сімей,  які можуть бути поширені,  за наявності послідовної політичної 

волі.  
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Напрямок відновлення країни «Захист Дітей». Цілі та завдання 

 Етап 1:  

червень 2022 р. – кінець 2022 р. 

Етап 2:  

січень 2023 р. – грудень 2025 р. 

Етап 3:  

січень 2026 р. – грудень 2032 р. 

Ціль 1. Досягнення спроможності усіх територіальних громад виявляти, здійснювати облік дітей та використовувати інформацію з баз даних для 

прийняття рішень щодо забезпечення та захисту прав дітей 

 

Ціль яку необхідно 

досягти для 

вирішення проблеми 

на кожному етапі 

 

 

1.1. Виявлення та облік дітей найбільш уразливих категорій, які потребують захисту держави в 

умовах воєнного стану 

 

 1.2. Досягнення рівня забезпеченості 

територіальних громад достатніми матеріально-

технічними та кадровими ресурсами 

1.3 Розробка та впровадження механізмів 

кроссекторальної співпраці усіх суб’єктів 

виявлення, обліку дітей та обміну інформацією 

 

Термін виконання в 

межах етапу 

31.12.2022 31.12.2025  

Ризики досягнення 

цілі 

Організаційний: різне бачення переліку 

категорій дітей, процедур їх виявлення у 

ЦОВВ (відсутність узгодженості), тривала 

процедура узгодження. 

Фінансовий: недостатнє фінансування;  

Організаційний: різне бачення у ЦОВВ щодо 

механізмів обміну інформацією  (відсутність 

узгодженості; спротив); 

Технічна неспроможність суб’єктів 

Відсутність чіткого розмежування повноважень 

різних рівнів та сфер діяльності  

Нормативний: затримка у прийнятті відповідних 

законодавчих змін. 

 

Вимірюваний 

показник досягнення 

цілі 

• Відсоток НПА, які приведені у відповідність до єдиного підходу до виявлення та прийняття рішень щодо кожної дитини; 

• Відсоток облікованих дітей; 

• Відсоток суб’єктів, які підключені до бази і використовують її; 

• Відсоток територіальних громад, які спроможні виявляти та здійснювати облік 

• Відсоток територіальних громад, які підключені до інформаційної системи з обліку дітей та використовують її. 

• В усіх ТГ створені ССД 

• У всіх ССД ТГ визначені відповідальні особи, які є активними користувачами ЄІССС (Єдиної інформаційної системи 

ЄІССС), ЄІАС «Діти»  
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 Етап 1:  

червень 2022 р. – кінець 2022 р. 

Етап 2:  

січень 2023 р. – грудень 2025 р. 

Етап 3:  

січень 2026 р. – грудень 2032 р. 

Загальний розмір 

потреби у фінансових 

ресурсах для 

досягнення цілі 

- До 30 млн. грн. по курсу на 15.06.22 

Кошти Державного бюджету,  кошти 

міжнародної технічної допомоги (МТД), 

благодійна допомога 

 

Зв’язок цілі з іншими 

напрямами 

Державне управління 

Повернення громадян 

Модернізація сфери безпеки і оборони 

Соціальна політика 

Ціль 2.  Досягнення повернення кожної дитини, що вимушено виїхала,  до України  до безпечного місця перебування з задоволенням її  першочергових 

потреб  

Ціль яку необхідно 

досягти для 

вирішення проблеми 

на кожному етапі 

 

 

2.1. Переміщення (евакуація) до безпечних 

місць дітей, які перебувають у зоні 

активних бойових дій або наближених до 

неї районах, на територіях під тимчасовою 

окупацією 

 

 

 

 

2.2. Забезпечення підтримки та захисту 

відповідно до потреб дітям, що були 

переміщені (евакуйовані) за кордон 

  

2.3. Забезпечення дітям, переміщеним  

(евакуйованим) в межах України, 

підтримки та захисту відповідно до потреб 

  

2.4. Створення умов для повернення кожної дитини та сім’ї із дітьми в Україну з урахуванням 

їх найкращих інтересів і потреб 

 

Термін виконання в 

межах етапу 

31.12.2022 Початок реалізації – два місяці з моменту 

припинення дії воєнного стану 

 

Ризики досягнення 

цілі 

• Відсутність достатньої кількості 

облаштованих приміщень для 

переміщення (евакуації) дітей;  

• Супротив батьків/законних 

представників дітей, небажання 

виїжджати; 

• Розбіжності  між законодавством України 

та країн ЄС; 

• Невідповідність процедур, прийнятих в 

Україні, нормам країн, де перебувають 

діти;  

• Недостатня кількість підготовлених 

кадрів; 
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 Етап 1:  

червень 2022 р. – кінець 2022 р. 

Етап 2:  

січень 2023 р. – грудень 2025 р. 

Етап 3:  

січень 2026 р. – грудень 2032 р. 

• Недостатня спроможність 

відповідальних органів здійснювати 

евакуацію дітей; 

• Обмеженість доступу до дітей, які 

перебувають на територіях, де 

ведуть активні бойові дії, під 

тимчасовою окупацією; 

• Неможливість організації 

гуманітарних коридорів для 

здійснення евакуації; 

• Відсутність критеріїв для запуску 

плану евакуації; 

• Обмеженість ресурсів для 

задоволення потреб дитини; 

• Плинність кадрів;  

• Відсутність достатньої кількості 

підготовлених фахівців у громадах; 

• Велике навантаження на території, 

де перебуває велика кількість 

евакуйованих дітей; 

• Особливості національного 

законодавства окремих країн, 

відмінного від українського 

законодавства та / або міжнародних 

стандартів; 

• Неможливість отримання 

інформації від рф. 

• Небажання фахівців повертатися на 

території;   

• Підстави для повернення виникнуть 

раніше ніж буде створено умови для 

безпечного повернення;  

• Самостійне повернення раніше, ніж буде 

створено умови для безпечного 

повернення. 

Вимірюваний 

показник досягнення 

цілі 

Кількісні:  

• Наявний реєстр: Кількість дітей, які постраждали від воєнних дітей (фізично, психологічно) дезагреговано за статтю, віком, 

територією та потребами; 

• % дітей, які отримали необхідні послуги та допомогу відповідно до виявлених потреб (дезагреговано за статтю, віком, 

територією); 

• Кількість дітей, які відновили зв'язок з батьками/ законними представниками;   
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 Етап 1:  

червень 2022 р. – кінець 2022 р. 

Етап 2:  

січень 2023 р. – грудень 2025 р. 

Етап 3:  

січень 2026 р. – грудень 2032 р. 

• Частка батьків/інших законних представників, які обізнані щодо можливості отримання послуг для дітей в країнах перебування; 

• Частка дітей (за статтю, віком, територіями повернення, за статусом), які повернулися в Україну (зокрема, дітей зі статусом); 

• Частка громад, де створено/ відновлено інфраструктуру для безпечного перебування дітей; 

• Частка суб'єктів організації захисту прав дітей, які відновили роботу в місцях повернення діте 

Якісні:  Рівень задоволеності дітей рівнем підтримки, який вони мають за місцем свого переміщення в Україні ; 

Загальний розмір 

потреби у фінансових 

ресурсах для 

досягнення цілі 

   

Зв’язок цілі з іншими 

напрямами 

Розвиток регіонів, 

Відновлення інфраструктури, 

Соціальна політика, 

Діджиталізація, 

Державне управління, 

Повернення громадян 

 

 

 

 Етап 1:  

червень 2022 р. – кінець 2022 р 

Етап 2:  

січень 2023 р. – грудень 2025 р. 

Етап 3:  

січень 2026 р. – грудень 2032 р. 

Ціль 3. Забезпечення функціонування  впорядкованої та збалансованої на усіх рівнях системи органів влади та органів місцевого самоврядування для 

забезпечення та захисту прав дитини з урахуванням її думки та найкращих інтересів 

Ціль яку необхідно 

досягти для 

вирішення проблеми 

на кожному етапі 

 

3.1. Забезпечення чіткої вертикалі управління та координації, визначених функції та повноваження у система захисту прав дитини. 

 3.2. Забезпечення високої кадрової спроможності 

органів та служб у справах дітей відповідно до 

норм їх комплектування, з необхідними знаннями 

та навичками для виконання своїх повноважень 

 

 3.3. Досягнення розгляду сімейних справ виключно сімейними судами 
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 3.4. Наявність та ефективне функціонування 

чітких процедур в частині захисту прав дитини та 

нагляду за їх дотриманням 

 

Термін виконання в 

межах етапу 

3.1   01.08.2022- 31.12.2022  3.1.         01.01.2023- 31.12.2024 3.1.   01.01.2026 - 21.12.2026 

  3.2.       01.01.2023-31.12.2025  

  3.3.      01.01.2023 -  31.12.2025 3.3.    01.01.2025 - 21.12.2028 

  3.4. 1.5. 01.01.2023- 31.12.2024  

Ризики досягнення 

цілі 

3.1.Організаційний:  затягування з 

утворенням Державної служби у справах 

дітей  (ДСУД)та/або передачі їй справ від 

Мінсоцполітики та Нацсоцслужби; 

Труднощі з правовим вирішенням питання 

щодо підпорядкування «Держдіти»  

Прем’єр-міністру України.  

 

Кадровий: брак висококваліфікованих 

працівників для роботи в ДСУД; Ризик 

судових  позовів від працівників 

Мінсоцполітики, Нацсоцслужби, які 

можуть залишитися без роботи внаслідок 

скорочення кадрів. 

 

Економічний:  відсутність коштів для 

утворення та матеріально-технічного 

забезпечення ДСУД 

3.1. Організаційний:   відсутність розуміння 

керівниками територіальних громад необхідності 

створювати ССД та комплектувати їх достатньою 

кількістю працівників; 

Низький престиж роботи в ССД, у т.ч. через 

недостатній рівень заробітної плати. 

3.2. Кадровий:  недостатність наявного 

кваліфікованого кадрового ресурсу. 

Фінансовий:  недостатність  коштів у державному 

та місцевих бюджетах. 

 3.3.Політичний: відсутність політичної волі; 

Супротив судової гілки влади щодо чергової 

реформи  системи. 

3.4. Політичний:  відсутність політичної волі;  

Спротив органів прокуратури щодо надання їм 

повноважень з питань нагляду. 

 Кадровий: низька професійна підготовка 

прокурорів для участі  в сімейних справах, або в 

справах за участі дітей. 

3.1. Організаційний: супротив 

органів, зокрема посадових осіб, які 

опікуються дітьми 

Недостатня компетентність  

інститутів громадянського 

суспільства 

 

3.3 Політичний:  відсутність 

політичної волі. 

 

Фінансовий:  недостатність коштів 

для створення судів. 

 

Вимірюваний 

показник досягнення 

цілі 

• Кількість громад, в яких створено службу у справах дітей з відповідним кадровим складом; 

• Кількість адміністративних справ, розглянутих судами з ухваленням рішення,  за скаргами  по оскарженню дій чи 

бездіяльності органів опіки та піклування; 

• Частка судових справ, які стосуються дитини, які розглянуті загальними судами за участі прокурорів; 

• Кількість ухвалених рішень суду про позбавлення батьківських прав, відібрання дітей у батьків без позбавлення 

батьківських прав,  поновлення батьків у батьківських правах; 

• Відсоток дітей, які скористалися безоплатною допомогою 
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Загальний розмір 

потреби у фінансових 

ресурсах для 

досягнення цілі 

(Гривні) 

*160 634,3 - всього, приблизна сума 

видатків на фінансування апарату 

«Держдіти» 

149714,3 - видатки споживання; 

110 438,6 - оплата праці; 

7 639,7 - комунальні послуги 

10 920 - видатки розвитку 

 

Державний та місцевий бюджети (у разі 

створення центрального апарату і органів 

на місцях) 

 

*Сума видатків приблизна, і може бути 

розрахована виключно після затвердження 

структури, штатного розпису, визначення 

будівлі, де розміщуватиметься державний 

орган 

*160 634,3 - всього, приблизна сума видатків на 

фінансування апарату «Держдіти» 

149 714,3 - видатки споживання; 

110 438,6 - оплата праці; 

7 639,7 - комунальні послуги 

10 920 - видатки розвитку 

 

Державний та місцевий бюджети (у разі 

створення центрального апарату і органів на 

місцях) 

 

*Сума видатків приблизна, і може бути 

розрахована виключно після затвердження 

структури, штатного розпису, визначення 

будівлі, де розміщуватиметься державний орган 

*16 282 436,3 - всього, приблизна 

сума видатків на фінансування 

апарату «Держдіти» 

15 740 766,4 - видатки споживання; 

14 184 457,6 - оплата праці; 

14 184 457,6 - комунальні послуги 

158 053,4 - видатки розвитку 

541 669,9 

 

Загальний та спеціальний фонди 

Держбюджету 

 

 

*Сума видатків приблизна, і може 

бути розрахована виключно після 

затвердження структури, штатного 

розпису, визначення будівлі, де 

розміщуватиметься судовий орган 

Зв’язок цілі з іншими 

напрямами 

Державне управління, 

Соціальна політика, 

Розвиток регіонів 

 

Юстиція, 

Захист прав людини 

Державне управління, 

Соціальна політика, 

Захист прав людини 

 

 Етап 1:  

червень 2022 р. – кінець 2022 р. 
Етап 2: 

січень 2023 р. – грудень 2025 р. 

Етап 3:  

січень 2026 р. – грудень 2032 р. 

Ціль 4. Забезпечення державою прав кожної дитини, створення умов для виховання дитини в сім’ї або умовах, наближених до сімейних, відповідно до 

її потреб та найкращих інтересів 

Ціль яку необхідно 

досягти для 

вирішення проблеми 

на кожному етапі 

 

 

4.1. Надання вчасного реагування: виявлення, вжиття заходів, спрямованих на забезпечення та 

захист прав  кожної дитини, яка потребує захисту 

 

4.2. Забезпечення реалізації прав дитини на усиновлення   

4.3. Влаштування дітей до сімейних форм виховання та форм виховання з умовами наближеними до сімейних здійснюється з 

урахуванням їхніх потреб та відповідно до Керівних принципів альтернативного догляду 
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Термін виконання в 

межах етапу 

2022 2025 2032 

Ризики досягнення 

цілі 

Організаційні:- відсутність горизонтальних 

стосунків в органах влади; Зволікання з 

прийняттям рішень щодо дитини; 

Правовий:  різні підходи до визначення 

категорій дітей, які постраждали від війни. 

 Правовий: не в усіх випадках можливо 

зібрати документи дитини, необхідні для 

здійснення усиновлення. 

Організаційний: не працюють служби або 

суди в регіонах; Наявність черги в 

усиновленні; Невідповідність вікових та 

інших характеристик дітей, які можуть бути 

усиновлені, очікуванням кандидатів в 

усиновлювачі; Відсутність достатньої 

кількості осіб, які бажають усиновити. 

Кадровий: недостатність фахівців служб у 

справах дітей. 

 

Фінансовий: недостатність коштів в 

місцевих бюджетах для підготовки 

кандидатів в сімейні форми виховання 

  

Організаційні: побоювання зганьбити репутацію 

батьків;  Дорослі ставлять свої інтереси вище 

інтересів дитини; Діти не знають, до кого 

звертатися у разі порушення їхніх прав; 

Приховування фактів порушення прав дитини 

дорослими; Складний збір доказів; Нерозуміння 

особливостей захисту прав дитини. 

 Фінансовий: небажання/протидія змінити 

систему фінансування інтернатних закладів;  

Відсутність коштів для проведення 

інформаційної кампанії. 

 Кадровий: недостатньо підготовлені кадри; 

Бюрократичний ризик: зволікання, супротив 

тощо; Стереотипність мислення та ставлення до 

цієї категорії справ. 

 Правовий: відсутнє право представництва 

дитини з боку прокуратури. 

 Організаційні: супротив місцевої влади;  

Надання переваги  міждержавному усиновленню; 

високий рівень корупційного ризику; 

Бюрократична складова і людський фактор через 

небажання займатися усиновленням в Україні;  

Корупційна складова. 

Законодавчий: народні депутати можуть вчергове 

не підтримати ратифікацію Конвенції про захист 

дітей та співробітництво в  галузі міждержавного 

усиновлення; Затягування імплементації норм 

конвенції в національне законодавство. 

  

Організаційні: високий рівень 

бідності; Відсутність інституційного 

бачення; Існуючі можливості 

альтернативного догляду не 

відповідають потребі. 

 

Політичний: супротив на 

центральному і місцевому рівнях 

щодо зміни системи влаштування 

дітей. 

 

Кадровий: Низьке розуміння 

працівниками закладів інтересів 

дитини; Нерозуміння переваг 

сімейного виховання для дитини 
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Організаційний:  формалізація поняття найкращі 

інтереси дитини; -Відсутність відповідних 

послуг;  Формалізація поняття найкращі інтереси 

дитини. 

 

 Кадровий: недостатність фахівців, які будуть 

проводити оцінку потреб;  Недостатній  рівень 

умінь, знань та навичок у фахівців для 

проведення оцінки.  

Вимірюваний 

показник досягнення 

цілі 

• Частка дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах,  з числа виявлених, які отримали послуги соціального 

захисту відповідно до своїх потреб; 

• Кількість дітей, які потерпають від насильства, жорстокого поводження; 

• Частка дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються в сімейних формах виховання або формах 

виховання з умовами наближеними до сімейних; 

• Кількість дітей, які влаштовані/зараховані до закладів на цілодобове перебування. 

Загальний розмір 

потреби у фінансових 

ресурсах для 

досягнення цілі 

(Гривні) 

*160 634,3 - всього, приблизна сума 

видатків на фінансування апарату 

«Держдіти» 

149 714,3 - видатки споживання; 

110 438,6 - оплата праці; 

7 639,7 - комунальні послуги 

10 920 - видатки розвитку 

 

Державний та місцевий бюджети (у разі 

створення центрального апарату і органів 

на місцях) 

 

*Сума видатків приблизна, і може бути 

розрахована виключно після затвердження 

структури, штатного розпису, визначення 

будівлі, де розміщуватиметься державний 

орган 

*160 634,3 - всього, приблизна сума видатків на 

фінансування апаратів  

149 714,3 - видатки споживання; 

110 438,6 - оплата праці; 

7 639,7 - комунальні послуги 

10 920 - видатки розвитку 

 

 

Місцевий бюджет (Державний бюджет 

можливий у разі здійснення відповідних 

міжбюджетних трансфертів) 

 

*Сума видатків приблизна, і може бути 

розрахована виключно після затвердження 

структури, штатного розпису, визначення 

будівлі, де розміщуватимуться державні органи 

*160 634,3 - всього, приблизна сума 

видатків на фінансування апаратів 

149 714,3 - видатки споживання; 

110 438,6 - оплата праці; 

7 639,7 - комунальні послуги 

10 920 - видатки розвитку 

 

 

Місцевий бюджет (Державний 

бюджет можливий у разі здійснення 

відповідних міжбюджетних 

трансфертів) 

 

*Сума видатків приблизна, і може 

бути розрахована виключно після 

затвердження структури, штатного 

розпису, визначення будівлі, де 

розміщуватимуться державні органи 

Зв’язок цілі з іншими 

напрямами 

Соціальна політика, 

Розвиток регіонів, 

Соціальна політика 

 

Соціальна політика 
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Юстиція 

 

 

 Етап 1:  

червень 2022 р. – кінець 2022 р. 

Етап 2: 

січень 2023 р. – грудень 2025 р. 

Етап 3:  

січень 2026 р. – грудень 2032 р. 

Ціль 5. Створено сприятливі умови життя в Україні, що  дозволяють сім’ям народжувати дітей, забезпечувати їх догляд і виховання в сім’ї 

Ціль яку необхідно 

досягти для 

вирішення проблеми 

на кожному етапі  

 5.1. Запровадження механізмів державної підтримки та захисту сім’ї, що стимулюють 

підвищення народжуваності, розвиток спроможності сім’ї забезпечувати належний 

догляд та виховання дитини 

 5.2.  Забезпечення кожній дитині та сім'ї в територіальній громаді доступу до універсальних 

послуг 

 

Термін виконання в 

межах етапу 

 31.12.2022  31.12.2025  31.12.2026- 31.12.2032 

Ризики досягнення 

цілі 

5.1. 

• недостатня поінформованість сімей про їхні права та можливості щодо отримання послуг; 

• відсутність політичної волі на перегляд законодавства; 

• неоднозначне розуміння в суспільстві термінів розвиток інституту сім’ї або сімейних цінностей; 

• відсутність в суспільстві “нульової толерантності” до домашнього насильства 

 

5.2. 

• недостатність ресурсів (кадрових, фінансових, матеріально-технічних), необхідних для надання послуг; 

• постійна зміна ситуації (територія обслуговування, навантаження, забезпечення, підрахунок сімей) через військові дії 

(звільнення територій, окупація тощо);  

• недосконалість нормативно-правового забезпечення (зокрема, відсутній чіткий перелік повноважень керівника, який 

працюватиме в сфері організації допомоги внутрішньо переміщеним особам/сім’ям); 

• обмеженість надавачів послуг у доступі до необхідних для роботи ресурсів (реєстрів, баз даних, електронних систем, тощо) 

через відсутність стійкого Інтернет- та телефонного зв’язку; 

• дефіцит фахівців, які мають відповідні знання і навички, щоб оцінити ефективність надання послуг за існуючими стандартами; 

• брак коштів 
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Вимірюваний 

показник досягнення 

цілі 

• Кількість сімей, що не розірвали шлюб протягом 5 (або 3) років після його укладання; 

• Кількість новонароджених дітей; 

• Кількість багатодітних сімей;  

• Рівень задоволеності сімей з дітьми різними аспектами життя (добробутом, житловими умовами, фінансовим забезпеченням, 

доступом до медичних, освітніх, соціальних послуг, тощо); 

• Кількість судових рішень  щодо вирішення спірних питань по сімейним справам; 

• Кількість судових рішень щодо примусового стягнення аліментів щодо дитини; 

• Рівень обізнаності дівчат і хлопців, чоловіків і жінок щодо рівності прав та обов'язків жінки і чоловіка у сімейних відносинах, 

відповідального материнства та батьківства, неприпустимості домашнього насильства.  

 

 

Загальний розмір 

потреби у фінансових 

ресурсах для 

досягнення цілі 

В рамках фінансування на діяльність органів влади і місцевого самоврядування, які реалізують політику захисту прав дітей 

 

Зв’язок цілі з іншими 

напрямами 

Соціальна політика, 

Економічна політика, 

Юстиція 

 

 Етап 1:  

червень 2022 р. – кінець 2022 р. 

Етап 2: 

січень 2023 р. – грудень 2025 р. 

Етап 3:  

січень 2026 р. – грудень 2032 р. 

 

Ціль 6. Забезпечення кожній дитині та  її сім’ї отримання необхідних послуг відповідно до її потреб, які спрямовані на забезпечення найкращих 

інтересів дитини 

Ціль яку необхідно 

досягти для 

вирішення проблеми 

на кожному етапі 

 

6.1. Перегляд та модернізація змісту  соціальних та інших послуг, відповідно до потреб дітей та 

на основі принципів інтегрованості, послідовності та доступності послуг 

 

 

 

 6.2. Забезпечення спроможності територіальних 

громад надавати послуги дітям та сім'ям з дітьми  

 

6.3. Забезпечення доступу кожній дитині з ознаками вразливості та/або обмеженням 

життєдіяльності доступу до послуг, відповідно до своїх потреб 

 

6.4. Забезпечення спроможності надавачів послуг задовольняти потреби кожної дитини 

послугами належної якості завдяки  належному кадровому ресурсу та  професійних компетенцій. 
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Термін виконання в 

межах етапу 

31.12.2022 31.12.2025 

 

 

Ризики досягнення 

цілі 

6.1. 

• обмежений час для відпрацювання нових підходів, їх пілотування та узгодження з 

національною практикою; 

• недостатня кількість підготовлених фахівців для надання послуг, особливо в сільській 

місцевості; 

• ризик медикалізації психічного здоров’я, особливо в контексті надання послуг дітям, 

постраждалим в наслідок війни. 

 

 

 6.2.  

• низький рівень знань у місцевих органів влади, надавачів послуг для планування 

необхідних послуг та забезпечення їх надання; 

• супротив громад щодо повноважень в контексті розвитку послуг для мешканців 

територіальної громади, сприйняття послуг, які надаються закладами на рівні району, 

області, як таких, що задовольняють потреби дитини; 

• недостатність фінансування, матеріально-технічного забезпечення для надання 

послуг; 

• відсутність дієвого моніторингу та контролю якості надання послуг; 

• відсутність бажання визнавати низький рівень якості послуг. 

 

 

 6.3. 

• відсутність культури отримання послуг за місцем проживання; 

• низька обізнаність батьків, недостатня ініціативність у відстоюванні прав дітей та 

послуг для них; 

• відсутність розуміння у населення змісту соціальних послуг, їх призначення та ефекту 

від їх отримання; 

• відсутність та низький фаховий рівень фахівців, які надають послуги;  

• відсутність достатнього фінансування для розвитку та забезпечення надання послуг; 

• низький рівень міжвідомчої взаємодії щодо виявлення, організації необхідних послуг; 

• відсутність відповідальності за невчасне виявлення дітей із чинниками вразливості/ 

обмеженнями життєдіяльності; 

• неможливість забезпечити надання певних послуг, у зв’язку із відсутністю фахівців 

відповідного профілю; 

• відсутність достатнього досвіду надання освітніх послуг в інклюзивному середовищі. 
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 6.4. 

• відсутність мотивації у фахівців, які надають послуги, професійне вигорання; 

• відсутність системи супервізії; 

• відсутність привабливості роботи в сфері надання послуг дітям; 

• відсутність державного та регіонального  замовлення для підготовки фахівців, 

зокрема, логопедів, психологів, реабілітації, соціальних працівників, тощо. 

 

Вимірюваний 

показник досягнення 

цілі 

• Частка територіальних громад, які забезпечили доступ дітей до послуг, відповідно до визначених законодавством переліків 

послуг; 

• Частка дітей, охоплених  необхідними послугами; 

• Частка дітей, влаштованих до закладів на цілодобове перебування; 

• Рівень задоволення якістю отриманими послугами; 

• Рівень задоволеності доступністю послуг 

• Частка сімей з дітьми, які подолали СЖО серед сімей, що потрапили в СЖО; 

• Кількість фахівців, які підвищили кваліфікацію; 

• Рівень (частка) кадрового забезпечення відповідно до потреб отримувачів послуг; 

• Частка педагогічних працівників спеціальних закладів освіти, які надають послуги в закладах загальної середньої освіти 

дітям з особливими освітніми потребами; 

• Частка спеціалістів, які надають послуги дітям і сім’ям з дітьми, які оволоділи навичками щодо застосування 

Класифікатора функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров'я для виявлення потреб. 

Загальний розмір 

потреби у 

фінансових ресурсах 

для досягнення цілі 

В рамках фінансування на діяльність органів влади і місцевого самоврядування, які реалізують політику захисту прав дітей 

 

Зв’язок цілі з іншими 

напрямами 

Соціальна політика 

 

 

 

2.1. Поточний стан реалізації програмних документів у обраній сфері аналізу щодо визначеної проблеми: 

 

п/п Назва програмного документу Поточний стан 
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1. Національна стратегія реформування системи інституційного 

догляду та виховання дітей на 2017–2026 роки, схвалена 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 09.08.2017              № 

526, та План заходів з реалізації ІI етапу Національної стратегії 

реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 

2017–2026 роки, затверджений постановою Кабінету Міністрів 

України від 01.06.2020 № 703. 

п. 11 Плану заходів з реалізації I етапу Національної стратегії реформування 

системи 

інституційного догляду та виховання дітей на 2017–2026 роки виконано. 

 

   

2. Стратегія людського розвитку, затверджена Указом Президента 

України від 02.06.2021 № 225, та План заходів з реалізації Стратегії 

людського розвитку на                                  2021–2023 роки, 

затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 

09.12.2021 № 1617 

Стратегія людського розвитку 

включає оперативну ціль 4.8. Формування якісно нової системи забезпечення та 

захисту прав дітей, в рамках якої передбачено: 

утворення та забезпечення функціонування в кожній територіальній громаді 

служби у справах дітей (на квітень 2022 року у 1 439 ТГ створено 1 334 ССД); 

запровадження ефективного механізму виявлення порушень прав дітей та 

реагування на них (п. 158 Плану заходів - виконується); 

посилення відповідальності батьків, інших законних представників дітей за 

ухилення від виконання обов’язків з виховання дітей та догляду за дитиною (п. 

159 Плану заходів - виконується). 

3. Національна стратегія у сфері прав людини, затверджена Указом 

Президента України від 24.03.2021  № 119, та План дій з реалізації 

Національної стратегії у сфері прав людини на 2021–2023 роки, 

затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 

23.06.2021 № 756 

Планом дій з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на 

2021–2023 роки передбачено: 

З метою удосконалення системи захисту прав дітей, зокрема, в умовах 

децентралізації влади в Україні, Мінсоцполітики було розроблено низку 

законопроектів з питань охорони дитинства, які схвалені Урядом та подані на 

розгляд Верховної Ради України: 

- „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння 

формуванню відповідального батьківства” (реєстр. № 3667 від 16.06.2020); 

- „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

забезпечення прав та інтересів дітей, а також осіб, визнаних недієздатними, у 

сфері охорони здоров’я” (реєстр. № 3625 від 10.06.2020) (15.07.2020 підтримано 

Комітетом з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного 

страхування); 

- „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

усиновлення дітей” (реєстр. № 5580 від 28.05.2021); 
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- „Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення щодо захисту прав дітей та соціальної підтримки сім’ї” (реєстр. 

№ 5582 від 28.05.2021); 

- „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

розмежування функцій органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування з питань захисту прав дітей у зв’язку з утворенням 

Національної соціальної сервісної служби та її територіальних органів” (реєстр. 

№ 5586 від 28.05.2021). 

За період з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну Урядом 

прийнято: 

постанову Кабінету Міністрів України від 27.03.2022 № 385 „Деякі питання 

евакуації дітей та осіб, які проживають або зараховані до закладів різних типів, 

форм власності та підпорядкування на цілодобове перебування, в умовах 

воєнного стану”, якою затверджено Порядок тимчасового переміщення 

(евакуації) та забезпечення умов перебування на території України, де не 

відбуваються бойові дії, або за межами України дітей та осіб, які проживають 

або зараховані до закладів різних типів, форм власності та підпорядкування на 

цілодобове перебування; 

- постанову Кабінету Міністрів України від 15.04.2022 № 447 „Про внесення 

змін до Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, 

пов’язаної із захистом прав дитини”, якою передбачено, що діти, які 

перебувають за кордоном або на тимчасово окупованій території України, за 

наявності достовірних підстав можуть бути влаштовані під опіку, піклування 

осіб, які перебувають з такими дітьми у сімейних, родинних відносинах (у тому 

числі хрещені батьки), що дає таким особам змогу забрати дітей із зони 

небезпеки; 

- постанову Кабінету Міністрів України від 10.05.2022 № 580 „Про внесення 

змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 24 

вересня 2008 р. № 866 і від 27 березня 2022 р. № 385”, яка має на меті здійснення 

контролю за дотриманням прав дітей, які тимчасово переміщені (евакуйовані) в 

межах України або за межі України у період воєнного стану, організації 

повернення таких дітей за місцем свого проживання (перебування) після 

припинення воєнного стану в Україні; 

- постановою Кабінету Міністрів України від 17.03.2022 № 302 утворено 

Координаційний штаб з питань захисту прав дитини в умовах воєнного стану, 

одним із основних завдань якого є здійснення контролю за постановкою на 
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консульський облік дітей в країні остаточного перебування; прийняття 

оперативних рішень щодо захисту прав дітей; моніторинг дотримання 

соціальних стандартів та прав у країні їх перебування, які виїхали за межі 

України та організація їх повернення в Україну. 

   

п/п Назва програмного документу Поточний стан 

1 Стратегія людського розвитку, затверджена Указом Президента 

України від 02.06.2021 № 225 

 

Стратегія є комплексним документом, що визначає стратегічні цілі та основні 

завдання у сфері демографічного розвитку, охорони здоров’я, освіти і науки, 

культури і спорту, підвищення рівня життя, зайнятості, соціальної підтримки 

населення, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. 

Серед інших, ця Стратегія передбачає окрему оперативну ціль „Формування та 

підтримка сімейних цінностей”. 

2 Національна стратегія реформування системи інституційного 

догляду  та виховання дітей на 2017–2026 роки, схвалена 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 09.08.2017  № 526 

Стратегія має на меті зміну існуючої системи інституційного догляду та 

виховання дітей, яка не відповідає реальним потребам дітей та сімей з дітьми, і 

створення умов для повноцінного виховання та розвитку дитини в сім’ї. 

Збереження сім’ї для дитини є головною умовою забезпечення найкращих 

інтересів дитини та її благополуччя. Державою заохочується та підтримується 

відповідальне батьківство. 

 

3 Національна економічна стратегія на період до 2030 року, 

затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 03.03.2021 

№ 179 

Стратегією передбачено запровадження в системі соціальної допомоги 

механізмів, які стимулюють малозабезпечені сім’ї до самозабезпечення, 

забезпечення вжиття заходів для повернення на ринок праці довготривалих 

безробітних з числа членів малозабезпечених сімей, яким передбачено надання 

фінансової підтримки на здобуття економічної самостійності; реформування 

системи забезпечення прав дітей в умовах децентралізації забезпечення захисту 

прав дітей на охорону здоров’я, достатній життєвий рівень, захист від усіх форм 

насильства, контакт з батьками, житло і освіту, зайняття підприємницькою 

діяльністю; об’єднання в дитячі та молодіжні організації а також реалізація 

програми підготовки до самостійного життя випускників закладів 

інституційного догляду та виховання дітей, осіб з числа вихованців прийомних 

сімей і дитячих будинків сімейного типу. 
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Серед інших, завданням Стратегії є запровадження спеціальних умов 

кредитування молодих сімей з дітьми для придбання житла; запровадження 

програм соціальної допомоги, пільгових кредитів для отримання освіти для 

сімей з дітьми. 

4 Національна стратегія реформування системи юстиції щодо дітей на 

період до 2023 року, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів 

України від 18.12.2018  № 1027  

Стратегія спрямована на розв’язання основних системних проблем юстиції 

щодо дітей, подолання прогалин у системі міжвідомчої взаємодії, забезпечення 

профілактичної, соціально-виховної роботи та роботи, спрямованої на 

ресоціалізацію неповнолітніх, які схильні до протиправної поведінки та 

вчинили правопорушення, а також на посилення захисту прав дітей, які 

потерпіли від правопорушень, зокрема насильницького характеру, та дітей, які 

є свідками правопорушень. 

Одним із принципів реалізації Стратегії є підтримка сімей у вихованні дітей та 

забезпечення їх повноцінного розвитку. 

Серед основних завдань реалізації Стратегії - вжиття заходів до забезпечення 

діяльності фахівців із соціальної роботи у територіальних громадах як 

координаторів організації роботи з виявлення осіб/сімей, які перебувають у 

складних життєвих обставинах, для своєчасного реагування на ризики вчинення 

правопорушень дітьми, які проживають у таких сім’ях 

5 Державна соціальна програма запобігання та протидії домашньому 

насильству та насильству за ознакою статі на період до 2025 року, 

затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2021 

№ 145 

Програма передбачає запровадження дієвого механізму взаємодії суб’єктів 

(спеціально уповноважених органів, що здійснюють заходи у сфері запобігання 

та протидії домашньому насильству; інших органів та установ, на які 

покладаються функції із здійснення заходів у сфері запобігання та протидії 

домашньому насильству; загальних і спеціалізованих служб підтримки 

постраждалих осіб; громадян України, іноземців та осіб без громадянства, які 

перебувають в Україні на законних підставах), що здійснюють заходи у сфері 

запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі; 

надання всебічної допомоги постраждалим особам та утвердження 

ненасильницького характеру приватних стосунків; впровадження відповідних 

світових стандартів і досвіду.  

 

 Назва програмного документу Поточний стан 
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  План заходів з реалізації II етапу Національної стратегії 

реформування системи інституційного догляду та виховання 

дітей на 2017-2026 роки (розпорядження Кабінету Міністрів 

України 

від 1 червня 2020 р. № 703-р) 

  

З метою підтримки дітей з особливими освітніми потребами 

Мінсоцполітики проведена робота щодо запровадження соціальної послуги 

супроводу під час інклюзивного навчання. 

Зазначена послуга передбачає здійснення комплексу заходів,  спрямованих 

на забезпечення повної та ефективної участі отримувача соціальної послуги 

супроводу під час інклюзивного навчання у освітньому процесі шляхом надання 

підтримки та допомоги в пересуванні, самообслуговуванні, комунікації, 

харчуванні, орієнтації у просторі, а також у забезпеченні безпеки в приміщенні, на 

території закладу освіти, або на іншій території під час екскурсій, навчальних 

поїздок, інших заходів, передбачених  освітнім процесом. 

Статтею 17 Закону України „Про соціальні послуги” передбачено, що 

соціальні послуги надаються відповідно до державних стандартів. 

Державний стандарт соціальної послуги супроводу під час інклюзивного 

навчання затверджено наказом Міністерства соціальної політики України від 

23.12.2022 № 718, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21.01 2022 за  № 

72/37408, який набрав чинності 04.02.2022.  

  План   заходів з реалізації Стратегії людського розвитку на 2021-

2023 роки  (розпорядження Кабінету Міністрів України  від 9 

грудня 2021 р. № 1617-р) 

 

  

  Національна стратегія із створення безбар’єрного простору в 

Україні на період до 2030 року (розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 14 квітня 2021 р. № 366-р) 

  

 

 

2.2. Визначення завдань по досягненню цілей з підпункту 2.1 (для кожної визначеної цілі) 

п/п Опис завдання по досягненню цілі  
Граничний термін 

виконання завдання 

Залежність завдання від завдань інших 

напрямів, сфер, проблем 

Ціль 1. Досягнення спроможності усіх територіальних громад виявляти, здійснювати облік дітей та використовувати інформацію з баз даних для 

прийняття рішень щодо забезпечення та захисту прав дітей 

Етап 1: червень 2022 року – кінець 2022 року 

1.1. Виявлення та облік дітей найбільш уразливих категорій, які потребують захисту держави в умовах воєнного стану 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/526-2017-%D1%80#n23
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/526-2017-%D1%80#n23
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/526-2017-%D1%80#n23
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1617-2021-%D1%80/print#n15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1617-2021-%D1%80/print#n15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/366-2021-%D1%80/print#n10
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/366-2021-%D1%80/print#n10
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1.1.1. Узгоджено та визначено законодавчо повноваження органів місцевого 

самоврядування щодо ведення ЄІАС "Діти", перелік категорій дітей, 

процедури їх виявлення та обліку  

листопад 2022  

Етап 2: січень 2023 року – грудень 2025 року 

1.1.2. Запроваджено єдиний наскрізний механізм обміну інформацією про 

виявлених та облікованих дітей та синхронізацію баз даних різних 

відомств на місцевому, регіональному та центральному рівнях 

грудень 2023  

1.2.  Досягнення рівня забезпеченості територіальних громад достатніми матеріально-технічними та кадровими ресурсами 

1.2.1. Забезпечено матеріально-технічне оснащення та підключення 

територіальних громад до інформаційної системи "Діти" 

 Грудень 2024  

1.2.2. Забезпечено достатньою кількістю працівників для ведення обліку, їх 

підготовку та методичний супровід  

Грудень 2024  

1.2.3. Запроваджено контроль якості обліку дітей у ЄІАС «Діти» Грудень 2024  

Ціль 2.  Досягнення повернення кожної дитини, що вимушено виїхала,  до України  до безпечного місця перебування з задоволенням її  

першочергових потреб 

Етап 1: червень 2022 року – кінець 2022 року 

2.1. Переміщення (евакуація) до безпечних місць дітей, які перебувають у зоні активних бойових дій або наближених до неї районах, на територіях 

під тимчасовою окупацією  

2.1.1. Запроваджено єдиний механізм щодо виявлення, забезпечення безпеки 

та базових потреб дитини суб'єктами у сфері захисту прав дитини  

Грудень 2022  

2.1.2. На рівні кожної області прийнято/оновлено план евакуації дітей у 

безпечні місця (визначено розуміння, перелік безпечних місць, шляхи 

та відповідальних осіб за евакуацію дітей, а також дії у випадку, якщо 

батьки/законні представники не готові до переміщення) 

Червень 2022  

2.1.3. Запроваджено систему інформування про попередження травмування 

дітей, насильства, торгівлі людьми, сексуальної експлуатації, 

втягнення дітей у воєнні дії та інших зловживань, які можуть 

виникнути в умовах війни, забезпечення безпеки в таких ситуаціях 

Листопад 2022  

2.2. Забезпечення підтримки та захисту відповідно до потреб дітям, що були переміщені (евакуйовані) за кордон 
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2.2.1. Забезпечено заходи із попередження та реагування на випадки 

порушень прав дитини за кордоном 

Грудень 2022  

2.2.2. Забезпечено консультаційну підтримку сімей з дітьми, переміщених 

(евакуйованих) про механізми та правові інструменти забезпечення 

потреб та захисту прав дітей під час перебування за кордоном 

Грудень 2022  

2.2.3. Створено можливості для залучення дітей до українських освітніх та 

культурних програм у країнах перебування  

Грудень 2022  

2.2.4. Залучено МТД для задоволення освітніх, медичних, рекреаційних, 

реабілітаційних та соціальних потреб дітей за кордоном  

Грудень 2022  

2.3. Забезпечення дітям, переміщеним  (евакуйованим) в межах України, підтримки та захисту відповідно до потреб 

2.3.1. Забезпечено влаштування дітей, які потребують тимчасового 

влаштування, у сім’ї громадян 

Грудень 2022  

2.3.2. Забезпечено базові потреби кожної дитини та доступ до медичної, 

психосоціальної, правової допомоги, соціальних та освітніх послуг  

Грудень 2022  

2.3.3. Забезпечено механізми фінансової підтримки сімей із дітьми з числа 

ВПО 

Грудень 2022  

2.3.4. Забезпечено необхідні кадрові та матеріальні ресурси в регіонах, до 

яких переміщено дітей  

Грудень 2022  

2.3.5. Забезпечено координацію між надавачами першочергової допомоги 

дітям, зокрема між проєктами міжнародної технічної допомоги, 

волонтерськими організаціями  

Грудень 2022  

2.4. Створення умов для повернення кожної дитини та сім’ї із дітьми в Україну з урахуванням їх найкращих інтересів і потреб 

2.4.1. Запроваджено процедури прийняття рішень щодо повернення в 

Україну таких груп дітей: (і) діти, переміщені (евакуйовані) із закладів 

із цілодобовим перебуванням, (іі) діти, які виїхали з України у 

супроводі прийомних батьків і батьків-вихователів, (ііі) діти, які 

опинилися за кордоном без супроводу, (iv) діти, незаконно вивезені в 

рб і рфз урахуванням їхніх найкращих інтересів 

Грудень 2022  

2.4.2. Визначено та регулярно переглядаються рівні безпечності різних 

областей та населених пунктів України щодо готовності приймати 

дітей (готові приймати одразу, через певний період, не готові) 

Грудень 2022  
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Етап 2: січень 2023 року – грудень 2025 року 

2.4.3. Створено належні умови для повернення дітей та сімей з дітьми в 

Україну (наявність житла, відповідної інфраструктури, відновлено 

діяльність суб'єктів організації захисту прав дітей (зокрема, 

правоохоронних органів, судів і прокуратури) на територіях 

повернення дітей) 

Грудень 2025  

2.4.4. Забезпечено повернення прийомних сімей, ДБСТ та дітей із закладів 

відповідно до розроблених індивідуальних планів  

Грудень 2025  

 

 

п/п Опис завдання по досягненню цілі  

Граничний термін 

виконання 

завдання 

Залежність 

завдання від 

завдань інших 

напрямів, сфер, 

проблем 

Ціль 3. Забезпечення функціонування  впорядкованої та збалансованої на усіх рівнях системи органів влади та органів місцевого самоврядування 

для забезпечення та захисту прав дитини з урахуванням її думки та найкращих інтересів 

 

3.1. Забезпечення чіткої вертикалі управління та координації, визначених функції та повноваження у система захисту прав дитини. 

Етап 1: червень 2022 року – кінець 2022 року 

3.1.1. Прийнято Закон України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування 

функцій державних органів влади та органів місцевого самоврядування з питань захисту прав дітей у 

зв’язку з утворенням Державної служби України у справах дітей (реєстр. № 7087) 

Вересень 2022  

3.1.2. Створено Державну службу у справах дітей, забезпечено передачу їй повноважень Грудень 2022  

3.1.3. Здійснено матеріально-технічне та кадрове забезпечення Державної служби у справах дітей, передбачено 

бюджетні видатки в 2023 році для її функціонування 

Грудень 2022  

Етап 2: січень 2023 року – грудень 2025 року 

3.1.4. 3.1.4. Проаналізовано та приведено підзаконні нормативно-правові акти у відповідність до Закону 

України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування функцій 

державних органів влади та органів місцевого самоврядування з питань захисту прав дітей у зв’язку з 

утворенням Державної служби України у справах дітей (реєстр. №7087) 

Грудень 2023  
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3.1.5. Забезпечено утворення та ефективне функціонування системи органів і служб дітей на рівні кожної 

територіальної громади 

Грудень 2024  

Етап 3: січень 2026 року – грудень 2032 року 

3.1.6. Запроваджено систему моніторингу дотримання прав та законних інтересів дитини з залученням 

інститутів громадянського суспільства 

Грудень 2026  

3.1.7. Забезпечено створення та функціонування науково-дослідної установи з проблем дитини та дитинства  Грудень 2026  

3.2. Забезпечення високої кадрової спроможності органів та служб у справах дітей відповідно до норм їх комплектування, з необхідними знаннями 

та навичками для виконання своїх повноважень 

Етап 2: січень 2023 року – грудень 2025 року 

3.2.1. Запроваджено підготовку спеціалістів у закладах вищої освіти для роботи у сфері прав дитини та 

сформовано державне замовлення 

Грудень 2025  

3.2.2. Запроваджено систему підвищення кваліфікації фахівців у сфері захисту прав дитини Грудень 2024  

3.2.3. Визначено умови та порядок діяльності неурядових організацій та незалежних експертів щодо 

підвищення кваліфікації спеціалістів, унормовано діяльність тренерів та запроваджено державний 

контроль за якістю їх роботи 

 

Грудень 2023  

3.2.4. Впроваджено стимулюючі механізми для залучення до роботи висококваліфікованих спеціалістів, 

зокрема у сільській місцевості 

Грудень 2024  

3.3. Досягнення розгляду сімейних справ виключно сімейними судами 

Етап 2: січень 2023 року – грудень 2025 року 

3.3.1. Розроблено та узгоджено із зацікавленими сторонами концепцію сімейного суду Грудень 2024  

3.3.2. Проведено розрахунок необхідного обсягу видатків (фінансове обґрунтування) для впровадження 

сімейних судів 

Грудень 2024  

3.3.3. Розроблено план заходів щодо створення системи сімейних судів Грудень 2025  

Етап 3: січень 2026 року – грудень 2032 року 

3.3.4. Внесено зміни до законодавства з метою утворення системи сімейних судів, передбачено необхідні 

видатки 

Грудень 2026  

3.3.5. Утворено та забезпечено функціонування системи сімейних судів Грудень 2028  

3.4. Наявність та ефективне функціонування чітких процедур в частині захисту прав дитини та нагляду за їх дотриманням 

Етап 2: січень 2023 року – грудень 2025 року 
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3.4.1. Розроблено процедури участі прокурора на різних етапах захисту прав дитини Грудень 2024  

3.4.2. Вивчено практику застосування законодавства про надання безоплатної правової допомоги дітям зокрема 

щодо участі адвоката та підготовлено пропозиції щодо удосконалення надання первинної та вторинної 

правової допомоги дітям 

Грудень 2023  

3.4.3. Удосконалено механізми/ процедури в частині захисту прав дитини в судовому процесі Грудень 2024  

3.4.4. Врегульовано систему державного нагляду та контролю за дотриманням законодавства щодо 

забезпечення та захисту прав дитини 

Грудень 2024  

3.4.5. Забезпечено достатній професійний рівень фахівців, які надають правову допомогу дітям та здійснюють 

нагляд за дотриманням їхніх прав 

Грудень 2024  

Ціль 4. Забезпечення державою прав кожної дитини, створення умов для виховання дитини в сім’ї або умовах, наближених до сімейних, відповідно 

до її потреб та найкращих інтересів 

4.1. Надання вчасного реагування: виявлення, вживання заходів, спрямованих на забезпечення та захист прав  кожної дитини, яка потребує 

захисту 

Етап 1: червень 2022 року – кінець 2022 року 

4.1.1. Переглянуто законодавство стосовно дітей, які відносяться до постраждалих внаслідок воєнних дій, та 

визначено чіткий перелік державних пільг та видів підтримки для таких дітей 

Грудень 2022  

4.1.2. Удосконалено процедури виявлення та реагування на випадки порушення прав дитини, забезпечення її 

тимчасового влаштування в сім'ї 

Грудень 2022  

Етап 2: січень 2023 року – грудень 2025 року 

4.1.3. Підвищено обізнаність суспільства, зокрема дітей, батьків та інших законних представників дитини, про 

права дитини та способи їх захисту 

Грудень 2025  

4.1.4. Проаналізовано законодавство та практику щодо захисту дітей від жорстокого поводження, нехтування її 

прав, експлуатації, внесено необхідні зміни в законодавство 

Грудень 2023  

4.1.5. Запроваджено систему фінансування  за принципом “гроші ходять за дитиною” незалежно від форми 

влаштування дитини 

Грудень 2024  

4.1.6. Удосконалено механізми і підходи до прийняття рішень, які стосуються дитини, з урахуванням її 

найкращих інтересів дитини 

Грудень 2024  

4.2. Забезпечення реалізації прав дитини на усиновлення 

Етап 1: червень 2022 року – кінець 2022 року 
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4.2.1. Переглянуто процедуру усиновлення в умовах воєнного та післявоєнного стану та відновлено 

усиновлення дітей, які переміщені (евакуйовані) в межах України 

Грудень 2022  

4.2.2. Популяризовано національне усиновлення Грудень 2022  

Етап 2: січень 2023 року – грудень 2025 року 

4.2.3. Запроваджено систему підготовки спеціалістів, які здійснюють діяльність у сфері усиновлення, перевірки 

їх знань та компетентностей 

Грудень 2024  

4.2.4. Посилено контроль та відповідальність у сфері усиновлення Грудень 2024  

4.2.5. Україною ратифіковано Конвенцію про захист дітей та співробітництво в галузі міждержавного 

усиновлення 

Грудень 2024  

4.2.6. Національні механізми міждержавного усиновлення приведені у відповідність міжнародних стандартів Грудень 2024  

4.3. Влаштування дітей до сімейних форм виховання та форм виховання з умовами наближеними до сімейних здійснюється з урахуванням їхніх 

потреб та відповідно до Керівних принципів альтернативного догляду 

Етап 1: червень 2022 року – кінець 2022 року 

4.3.1. Забезпечено популяризацію сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування та облік кандидатів на створення сімейних форм 

Грудень 2022  

Етап 2: січень 2023 року – грудень 2025 року 

4.3.2. Удосконалено підходи до прийняття рішень щодо влаштування дитини на основі оцінки її потреб та з 

урахуванням пріоритетності сім’ї для дитини 

Грудень 2023  

4.3.3. Забезпечено якісну підготовку, підтримку та супровід сімей, в яких виховуються діти-сироти, діти 

позбавлені батьківського піклування, діти, які перебувають у складних життєвих обставинах 

Грудень 2023  

4.3.4. Переглянуто та внесено зміни до законодавства щодо його відповідності Керівним принципам 

альтернативного догляду 

Грудень 2023  

4.3.5. Розвинуто форми влаштування з умовами наближеними до сімейних (до 15 дітей) Грудень 2025  

Етап 3: січень 2026 року – грудень 2032 року 

4.3.6. Реформовано систему закладів інституційного догляду та виховання дітей для забезпечення наданням 

дітям та сім’ям з дітьми якісних освітніх, культурних, медичних, реабілітаційних, соціальних та інших 

послуг відповідно до їхніх потреб  

Грудень 2030  

 

Ціль 5. Створено сприятливі умови життя в Україні, що  дозволяють сім’ям народжувати дітей, забезпечувати їх догляд і виховання в сім’ї 

Етап 1: червень 2022 року – кінець 2022 року 
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5.2.  Забезпечення кожній дитині та сім'ї в територіальній громаді доступу до універсальних послуг 

5.2.1. Проведено аналіз пошкоджень соціальної інфраструктури та забезпечено її відновлення та розвиток з 

урахуванням принципів безбар'єрності і дружності до дитини та сім'ї 

Грудень 2022  

Етап 2: січень 2023 року – грудень 2025 року 

5.1. Запровадження механізмів державної підтримки та захисту сім’ї, що стимулюють підвищення народжуваності, розвиток спроможності сім’ї 

забезпечувати належний догляд та виховання дитини 

5.1.1. Розроблено стратегічні документи щодо демографічної та сімейної політики України та забезпечено їх 

впровадження на місцевому, регіональному та національному рівнях 

Грудень 2025  

5.1.2. Удосконалено законодавство щодо прав і обов'язків подружжя, утримання і виховання дітей, вирішення 

спорів між батьками дитини (у тому числі щодо обов'язкового договірного врегулювання взаємних прав 

і обов'язків подружжя та утворення реєстру шлюбних договорів) 

Грудень 2025  

5.1.3. Впроваджено систему підвищення обізнаності щодо рівності прав та обов'язків жінки і чоловіка у 

сімейних відносинах, відповідального материнства та батьківства, неприпустимості домашнього 

насильства, насильства за ознакою статі 

Грудень 2025  

5.1.4. Забезпечено медичний супровід кожній вагітній жінці, підготовку до народження дитини та медико-

соціальний патронаж після народження дитини 

Грудень 2025  

5.1.5. Переглянуто підходи до фінансової підтримки сімей із дітьми Грудень 2025  

5.1.6.  Розвинуто програми працевлаштування та економічної самостійності сімей із дітьми, у тому числі 

шляхом започаткування власної справи та соціального підприємництва, створення умов для роботи 

матерів з дітьми раннього віку 

Грудень 2025  

5.2.  Забезпечення кожній дитині та сім'ї в територіальній громаді доступу до універсальних послуг 

 

5.2.2. Врегульовано зміст універсальних послуг та розроблено модель забезпечення їх надання, з урахуванням 

особливостей територіальної громади та на засадах сімейно-орієнтованого підходу 

Грудень 2025  

5.2.3. Розвинуто в кожній територіальній громаді універсальні послуги, необхідні дітям Грудень 2025  

5.2.4. Забезпечено в кожній територіальній громаді розвиток програм формування здорового способу життя 

серед дітей, організації дозвілля, залучення дітей до спорту, культури, позашкільної освіти 

Грудень 2025  

5.2.5. Розроблено чіткі алгоритми дій працівників відповідної сфери, якими виявлено потребу дитини у певній 

послузі 

Грудень 2025  

Етап 3: січень 2026 року – грудень 2032 року 

5.1. Запровадження механізмів державної підтримки та захисту сім’ї, що стимулюють підвищення народжуваності, розвиток спроможності сім’ї 

забезпечувати належний догляд та виховання дитини 

5.1.7  Розвинуто програми доступного житла  для молодих сімей, сімей з дітьми Грудень 2032  
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Ціль 6. Забезпечення кожній дитині та  її сім’ї отримання необхідних послуг відповідно до її потреб, які спрямовані на забезпечення найкращих 

інтересів дитини 

Етап 1: червень 2022 року – кінець 2022 року 

6.1. Перегляд та модернізація змісту  соціальних та інших послуг, відповідно до потреб дітей та на основі принципів інтегрованості, послідовності та 

доступності послуг 

6.1.1. Проаналізовано вплив війни на дітей, їхні потреби та чинники ризику/вразливості, наявні та необхідні 

ресурси для забезпечення підтримки дітей, які постраждали внаслідок війни, та визначено спеціальні 

послуги та програми для таких дітей 

Грудень 2022  

Етап 2: січень 2023 року – грудень 2025 року 

6.1.2. Визначено законодавством види та рівні надання послуг для дітей та сімей з дітьми, зокрема, послуг для 

вразливих груп населення, послуг для осіб, які потребують додаткової підтримки, кризових/екстрених 

послуг, які мають бути забезпечені та гарантовані, та критерії їх доступності 

Грудень 2023  

6.1.3. Розроблено єдиний порядок впровадження “пілотних проектів” та ініціатив щодо розвитку послуг, оцінки 

їх результативності для прийняття рішень щодо, поширення напрацьованих практик 

Липень 2023  

6.1.4. Удосконалено інструменти своєчасного виявлення дітей та сімей з дітьми на ранніх етапах 

вразливості/порушень життєдіяльності, оцінювання їхніх потреб 

Вересень 2023  

6.1.5. Переглянуто механізми фінансування послуг Грудень 2023  

6.1.6. Розроблено та впроваджено процедури для об’єктивного моніторингу та оцінки якості кожного виду 

послуг із залученням зовнішніх експертів, представників інститутів громадянського суспільства 

Грудень 2023  

6.2. Забезпечення спроможності територіальних громад надавати послуги дітям та сім'ям з дітьми 

6.2.1. Забезпечено підготовку посадових осіб органів місцевого самоврядування, щодо планування, надання, 

моніторинг та оцінки якості послуг 

Липень 2023  

6.2.2. Впроваджено порядок визначення потреб дітей та їхніх сімей у послугах, планування розвитку і 

забезпечення надання цих послуг відповідно до потреб 

Липень 2023  

6.2.3. Створено та впроваджено дієвий механізм моніторингу та оцінки і контролю за наданням послуг 

відповідно до їх змісту, якості та результативності 

Грудень 2024  
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6.2.4. Забезпечено включення до стратегічних та програмних документів територіальних громад планів 

розвитку послуг для дітей і сімей з дітьми та сплановані необхідні ресурси для забезпечення їх надання з 

урахуванням визначених потреб у послугах на засадах сімейно-орієнтованого та дитиноцентричного 

підходів 

Грудень 2024  

Етап 1: червень 2022 року – кінець 2022 року 

6.3. Забезпечення доступу кожній дитині з ознаками вразливості та/або обмеженням життєдіяльності доступу до послуг, відповідно до своїх потреб 

6.3.1. Забезпечено психосоціальну підтримку та інші послуги дітям, які постраждали внаслідок війни Грудень 2022  

Етап 2: січень 2023 року – грудень 2025 року 

6.3.2. Забезпечено картування та інформування щодо доступних послуг для дітей і сімей та алгоритм звернення 

для їх отримання 

Грудень 2023  

6.3.3. Розвинуто систему послуг для вразливих дітей та сімей з дітьми на рівні громади/ району/регіону, із 

дотриманням критеріїв доступності 

Грудень 2025  

6.3.4. Забезпечено достатню кількість належно підготовлених фахівців для надання послуг для дітей/сімей із 

чинниками вразливості; тих, які потребують додаткової підтримки та кризових/екстрених послуг 

Грудень 2025  

Етап 1: червень 2022 року – кінець 2022 року 

6.4. Забезпечення спроможності надавачів послуг задовольняти потреби кожної дитини послугами належної якості завдяки  належному кадровому 

ресурсу та  професійних компетенцій. 

6.4.1. Забезпечено підготовку фахівців з числа надавачів послуг, щодо організації безпеки дітей та особливостей 

роботи з дітьми, сім’ями з дітьми, з урахуванням травматичного досвіду, який вони зазнали під час війни 

Грудень 2022  

Етап 2: січень 2023 року – грудень 2025 року 

6.4.2. Забезпечено державне замовлення на підготовку фахівців надавачів послуг відповідно до потреб Грудень 2023  

6.4.3. Забезпечено підготовку та підвищення кваліфікації фахівців (у тому числі надавачів соціальних послуг) 

відповідно до наявних стандартів надання послуг і алгоритмів дій при виявленні дитини, оцінюванні її 

потреб, забезпеченні надання послуг 

Грудень 2025  

6.4.4. Розроблено тренінгові програми щодо застосування Національного класифікатора 030:2022 

“Класифікатор функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров'я” та проведено відповідні 

навчання для спеціалістів, з числа надавачів послуг 

Грудень 2024  
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6.4.5. Розроблено механізми підвищення престижності праці фахівців, професіоналів та робітників надавачів 

послуг 

Грудень 2024  

6.4.6. Забезпечено підготовку педагогічних працівників закладів освіти до надання якісних освітніх послуг дітям 

з ООП (включно зі спеціальною освітою) 

Грудень 2025  

Етап 3: січень 2026 року – грудень 2032 року 

6.4.7. Розвинуто систему супервізії фахівців, незалежно від сфери, в якій вони працюють Грудень 2026  

 

 

 

Необхідне нормативно-правове забезпечення 

 

п/п 

Назва НПА  

до завдання N з підпункту 2.3 

 

Зміст розробки/ змін НПА  

Орган державної влади, 

відповідальний за 

розробку/ змін НПА 

 

Термін розробки 

Гранична дата 

набрання 

чинності 

 Проект Закону України „Про 

внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо 

розмежування функцій державних 

органів влади та органів місцевого 

самоврядування з питань захисту 

прав дітей у зв’язку з утворенням 

Державної служби України у справах 

дітей  

Утворення та визначення повноважень, 

забезпечення інституційної спроможності 

Державної служби України у справах дітей 

 Зареєстровано у ВРУ 

(реєстр. № 7087) 

 

1. Накази про визначення 

відповідальних осіб щодо внесення 

відомостей  дітей в  ЄІАС Діти  

Надання доступу до інформаційної системи 

обліку дітей  

заінтересовані органи 

державної влади, ССД 

ТГ 

Грудень 2022 Січень 2023 

2. Постанова  про затвердження 

переліку категорій дітей, які 

підлягають обліку у системі ЄІАС 

Діти  

Розширено перелік (категорій) дітей, а 

також удосконалити механізм їх виявлення  

Мінсоцполітики 

Держдіти (у разі 

утворення) 

Нацсоцслужба 

інші зацікавлені 

державні органи 

Грудень 2022 Квітень 2023 
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3. 
Проект Закону України “Про 

соціальну роботу” 

Визначення основних засад соціальної 

роботи. унормування навчально-

методичного забезпечення проведення 

соціальної роботи та надання соціальних 

послуг 

Мінсоцполітики 
Зареєстровано у ВРУ 

(реєстр. № 6415) 

 

4. Проект Закону України «Про 

внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо 

запровадження дозвільних процедур 

та контролю у сфері надання 

соціальних послуг» 

 

Встановлення вимог до діяльності суб’єктів 

господарювання, які надають соціальні 

послуги, на рівні закону; 

подання суб’єктами господарювання, які 

надають соціальні послуги, декларації 

провадження господарської діяльності у 

сфері соціальних послуг, якою суб’єкт 

господарювання повідомляє про 

відповідність умов провадження ним 

господарської діяльності вимогам 

законодавства; 

- здійснення державного контролю за 

діяльністю надавачів соціальних послуг; 

- встановлення повноважень центрального 

органу виконавчої влади з реалізації 

державної політики у сфері надання 

соціальних послуг. 

Мінсоцполітики Зареєстровано у ВРУ 

(реєстр. № 6419) 

З січня 2023 

2. Проект Закону України щодо 

трансформації бюджетних установ та 

запровадження фінансування 

соціальних послуг за принципом 

„гроші ходять за людиною” 

Встановлення умов для фінансової та 

управлінської автономії надавачів 

соціальних послуг комунального сектору 

шляхом перетворення їх на комунальні 

некомерційні підприємства, визначення 

нових механізмів фінансування соціальних 

послуг, зокрема, за принципом «гроші 

ходять за людиною» 

Мінсоцполітики Липень 2023 З січня 2025 
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3. 
Проект Закону України “Про 

соціальну роботу” 

Визначення основних засад соціальної 

роботи. унормування навчально-

методичного забезпечення проведення 

соціальної роботи та надання соціальних 

послуг 

Мінсоцполітики 
Зареєстровано у ВРУ 

(реєстр. № 6415) 

 

5. Наказ Мінсоцполітики щодо 

внесення змін до Класифікатора 

соціальних послуг 

Доповнення переліку соціальних послуг / 

удосконалення змісту соціальних послуг за 

результатами визначення соціальних 

профілів отримувачів соціальної допомоги 

Мінсоцполітики Грудень 2023 Січень 2024 
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Список пропонованих загальнонаціональних проектів 
 

Опис проекту Обґрунтування 

Критерії/ 

показники 

виконання 

пропозиції (кількісні 

або якісні) 

Головний 

відповідальний 

орган 

державної 

влади 

Орієнтовна 

потреба у 

фінансуванні   

(млн. грн) 

Пропоновані 

джерела 

фінансування 

Нормативно-правове 

забезпечення 

Проект 

“Створення/модернізація 

інформаційної системи 

виявлення та обліку дітей” 

 

Метою проекту є створення 

наскрізного механізму 

обміну інформацією про 

виявлених та облікованих 

дітей, а також синхронізація 

баз даних різних відомств на 

місцевому, регіональному та 

центральному рівнях.  

 

У межах проекту необхідно 

забезпечити:  

- Матеріально-технічне 

забезпечення 

територіальних громад;  

- Запровадження контролю 

якості обліку дітей у ЄІАС 

«Діти». 

 

Цільовими групами проекту 

є: 

- діти та сім'ї з дітьми;  

- органи державної влади та 

органи місцевого 

самоврядування.  

Бази даних різних відомств, 

в яких здійснюється облік 

дітей, зокрема Єдина 

інформаційно-аналітична 

система «Діти», не мають 

можливостей для обліку 

усіх категорій дітей, які 

потребують захисту 

держави, оперативного 

обміну інформацією про 

дитину між фахівцями 

різних сфер та є 

застарілими. На місцевому 

рівні облік дітей часто 

ведеться в паперовому 

вигляді або за допомогою 

електронних таблиць, які не 

забезпечують функцій 

системного накопичення, 

обробки, аналізу та 

використання даних. 

Місцеві органи виконавчої 

влади та особливо органи 

місцевого самоврядування 

мають низьку спроможність 

для забезпечення 

своєчасного виявлення та 

обліку дітей, зокрема через 

недостатність підготовлених 

кадрів та низьке 

матеріально-технічне 

забезпечення. 

Кількість облікованих 

дітей  

 

Кількість категорій 

облікованих дітей 

 

Частка органів 

державної влади та 

органів місцевого 

самоврядування, 

підключених до 

системи 

Держдіти (у разі 

створення) 

 

Міністерство 

соціальної 

політики 

 

Мінцифри  

 

Нацсоцслужба 

 

МОЗ 

 

МОН 

 

МВС 

 

ДМС 

До 30 млн. 

грн. по курсу 

на 15.06.22 

Кошти 

Державного 

бюджету, 

кошти 

міжнародної 

технічної 

допомоги 

(МТД), 

благодійна 

допомога 

накази, постанова КМУ 

1. Внесення змін до наказу 

Міністерства соціальної 

політики України від 28 

грудня 2015 року № 1256 „Про 

ведення банку даних про 

дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, і 

сім’ї потенційних 

усиновлювачів, опікунів, 

піклувальників, прийомних 

батьків, батьків-вихователів”, 

зареєстрованого у Міністерстві 

юстиції України 12 березня 

2016 року за № 380/28510 або 

підготовка проекту постанови 

КМУ/нового проекту наказу 

Мінсоцполітики «Про ведення 

банку даних». 

2. Підготовка проектів наказів 

Мінсоцполітики 

-про введення в дослідну 

експлуатацію ЄІАС «Діти» 

- про створення КСЗІ ЄІАС 

«Діти» 

3. Внесення змін до 

Положення про Департамент 

технологічної модернізації 

соціальної сфери 
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Побудова системи 

забезпечення безпеки та 

базових потреб дітей в 

умовах воєнної агресії і в 

післявоєнний період 

Забезпечення безпеки та 

базових потреб дітей є 

актуальним під час воєнної 

агресії і в післявоєнний 

період. 

 

В межах проекту буде 

передбачено: 

- розроблення механізму 

виявлення, координації дій 

різними суб'єктами у сфері 

захисту прав дитини 

- формування необхідних 

навичок і знань для 

забезпечення безпеки та 

базових потреб дітей під час 

воєнної агресії і в 

післявоєнний період; 

- формування обізнаності 

батьків, дітей і 

представників органів влади 

з питань безпеки дітей. 

Дані, які необхідно зібрати 

для обгрунтування: 

- кількість дітей, 

постраждалих  під час 

воєнної агресії і в 

післявоєнний період; 

- кількість дітей, які 

втратили батьків  під час 

воєнної агресії; 

- кількість фахівців, які 

мають/потребують 

отримання необхідних 

навичок і знань для 

забезпечення безпеки та 

базових потреб дітей під час 

воєнної агресії і в 

післявоєнний період. 

Кількість дітей та 

сімей з дітьми, 

евакуйованих в 

безпечні місця 

 

Співвідношення між 

кількістю 

евакуйованих та 

тими, хто потребує 

евакуації 

 

Кількість 

підготовлених 

фахівців, які 

отримали знання і 

навички з питань 

забезпечення безпеки 

та базових потреб 

дітей під час воєнної 

агресії і в 

післявоєнний період 

Мінреінтеграції, 

МВС, 

Мінсоцполітики 

(Державна 

служба у 

справах дітей)  
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Комплексна підтримка і 

захист дітей та сімей з 

дітьми, переміщених 

(евакуйованих) за кордон 

Створення комплексної 

системи підтримки та 

захисту дітей та сімей з 

дітьми, переміщених 

(евакуйованих) за кордон. 

 

В межах проекту буде 

передбачено:  

- Забезпечено попередження 

та реагування на випадки 

порушень прав дитини за 

кордоном (Проведення 

інформаційної кампанії 

щодо обізнаності батьків та 

учнів старшої школи з 

питань безпеки); 

- Забезпечено 

консультаційну підтримку 

сімей з дітьми, переміщених 

(евакуйованих) про 

механізми та правові 

інструменти забезпечення 

потреб та захисту прав дітей 

під час перебування за 

кордоном (Створення 

гарячих ліній 

підтримки/безпеки в країнах 

перебування українських 

дітей та сімей з дітьми); 

- Створено можливості для 

залучення дітей до 

українських освітніх та 

культурних програм у 

країнах перебування 

(Популяризація онлайн 

платформ (навчальні, 

комунікаційні); 

- Підготовка фахівців. 

Кількість дітей, які 

користуються онлайн 

платформами 

 

Частка звернень на 

гарячу лінію, які 

успішно розглянуті 

 

Частка звернень щодо 

порушення прав дітей 

(за країнами) 

МЗС       
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Ефективне функціонування 

системи підтримки  

евакуйованих/повернених 

дітей  

Проблема: 

- незважаючи на збільшення 

кількості дітей в західних 

областях України, кількість 

фахівців, які надають їм 

послуги не збільшилась на 

тих територіях 

          

Проєкт“Розбудова системи 

захисту прав дитини” 

Мета: 

Побудова цілісної системи 

державного управління у 

сфері прав дитини шляхом 

утворення Державної 

служби у справах дітей та 

забезпечення її 

функціонування 

Система органів та служб у 

справах дітей є застарілою. 

Завдання та функції служб у 

справах дітей та інших 

суб’єктів забезпечення  та 

захисту прав дитини чітко 

не визначені та не 

розподілені на різних 

рівнях. Система управління, 

прийняття рішень, підходи 

щодо щодо забезпечення та 

захисту прав дитини 

потребують перегляду  та 

осучаснення.  

Є потреба у створенні 

центрального органу 

виконавчої влади з питань 

дітей для забезпечення 

формування та реалізації 

ефективної політики у цій 

сфері. 

Утворено Державну 

службу у справах 

дітей та служб у 

справах дітей на рівні 

кожної 

територіальної 

громади 

Мінсоцполітики 

Мінфін 

160634,3 - 

всього, 

приблизна 

сума видатків 

на 

фінансування 

апарату 

Держдіти 

Державний та 

місцевий 

бюджети (у 

разі створення 

центрального 

апарату і 

органів на 

місцях) 

Прийняття Закону України 

„Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України 

щодо розмежування функцій 

державних органів влади та 

органів місцевого 

самоврядування з питань 

захисту прав дітей у зв’язку з 

утворенням Державної служби 

України у справах дітей 

(реєстр. № 7087),Положення 

про Державну службу у 

справах дітей та затвердження 

структури та штатного розпису 

цього органу 
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Проєкт“Запровадження 

механізму 

фінансування”Гроші ходять 

за дитиною” 

Мета: 

Створення фінансового 

механізму який передбачає, 

що кошти з державного 

бюджету на вирішення 

соціальних потреб дитини 

(утримання, виховання, 

розвиток, задоволення 

індивідуальних потреб) 

слідуватимуть за дитиною 

до того тієї фізичної чи 

юридичної особи,  яка 

забезпечує соціальні 

потреби дитини.  

Діючі механізми 

фінансування дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених 

батьківського піклування, 

дітей з інвалідністю, 

особливими освітніми 

потребами та інших 

найбільш вразливих 

категорій дітей, орієнтовані 

на утримання закладів та 

працівників, які в них 

працюють. Існуючі 

механізми фінансування 

обмежують доступ дітей до 

послуг, яких вони 

потребують, завищують 

вартість послуг, стримують 

розвиток ринку послуг та 

сімейних форм виховання 

дітей.    

Впроваджено 

механізм 

фінансування 

соціальних потреб 

дитини  (утримання, 

виховання, розвиток, 

задоволення 

індивідуальних 

потреб) за принципом 

“гроші ходять за 

дитиною” 

Мінсоц, 

МОН, 

МОЗ, 

місцеві органи 

влади 

Мінфін 

  Державний 

бюджет 

України, 

місцеві 

бюджети 

Внесення змін до Бюджетного 

кодексу України. Розробка та 

прийняття порядку 

використання коштів за 

принципом “Гроші ходять за 

дитиною” 

Проєкт  “Створення сімейих 

(дитячих) судів” 

 

Мета: Утворити сімейні 

(дитячі) суди, які будуть 

спеціалізуватися на розгляді 

сімейних справ та  справ, що 

стосуються дитини 

В сучасній судовій системі 

розгляд сімейних справ, та 

справ, що стосуються 

дитини здійснюється 

загальними судами  в 

порядку загальної черги. 

Розгляд справ, які 

стосуються дітей, наприклад 

про усиновлення, 

позбавлення батьківських 

прав, поновлення у 

батьківських правах, спорів 

між батьками щодо участі і 

у вихованні дитини тощо, 

необґрунтовано затягується. 

Судді не мають достатніх 

навичок для ведення таких 

справ, зокрема щодо 

заслуховування та 

врахування думки дитини, її 

найкращих інтересів.  

Утворено та 

забезпечено 

функціонування 

сімейних (дитячих) 

судів 

Мінсоцполітики 

Мін’юст, Мінфін 

Для 

проведення 

підрахунку 

необхідно 

визначити 

структуру 

(треба 

розуміти чи це 

будуть 

додаткові 

судьї чи в 

межах 

існуючої 

кількості, 

шляхом 

перерозподілу 

функцій) та 

штат 

створених 

судів, що 

створюватиму

Державний 

бюджет 

України 

Внесення змін до Закону 

України “Про судоустрій та 

статус суддів” 
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ться 

відповідно до 

потреби та 

обсягу 

судових справ 

Проєкт 

 

“Кадрове забезпечення  

служб у справах дітей” 

 

Мета: Проект передбачає 

вирішення проблеми 

укомплектування 

професійними кадрами 

служб у справах дітей, 

Державної служби у справах 

дітей, підняття престижу 

праці, а також створення 

умов для відтворення 

кадрового ресурсу. 

Кадровий потенціал служб у 

справах дітей є недостатнім  

та не відповідає нормам їх 

комплектування. Кадри 

недостаньо володіють 

необхідними знаннями та 

навичками для виконання 

повноважень щодо 

забезпечення та захисту 

прав дитини. 

Навести статистику про 

кадрове забезпечення служб 

у справах дітей 

1. Частка міських, 

сільських, селищних 

служб у справах 

дітей, кадрове 

забезпечення яких 

відповідає 

встановленим 

критеріям  щодо 

чисельності 

працівників 

2. Частка працівників 

служб у справах 

дітей, які пройшли 

підвищення 

кваліфікації протягом 

року 

Мінсоцполітики 

МОН 

Мінфін 

Місцеві органи 

виконавчої 

влади та органи 

місцевого 

самоврядування 

   місцеві 

бюджети - 240 

млн грн                                                   

АБО                                                 

1320 мрд 

гривень 

ДО початку війни в ССД 

працювало 4571 особа. В 332 

громадах кількість працівників 

не відповідала нормі закону. 

Враховуючи проект закону 

про створення Держдіти і 

розмежування функцій 

територіальних громад, 

районів і області 

потребуватиме додатково до 

1000 спеціалістів взяти на 

рпоботу за рахунок місцевих 

бюджетів.                                                                                                    

У разі законодавчого 

закріплення функцій захисту 

прав дітей як делегованих, то 

ССД будуть фінансуватися з 

держбюджету (до 5500 

працівників) 
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Тема: 

“Популяризація та розвиток 

усиновлення” 

Мета: Відродити 

національне усиновлення та 

забезпечити реалізацію 

пріоритетного права 

дитини-сироти, дитини, 

позбавленої батьківського 

піклування на усиновлення 

в Україні 

16 000 дітей, які можуть 

бути усиновлені, 1000 

кандидатів в усиновлювачі 

1. Частка дітей, які 

усиновлені 

громадянами 

України, з числа тих 

які мають правові 

підстави для 

усиновлення. 

2. Кількість громадян 

України, які виявили 

бажання усиновити 

дитину 

Мінсоцполітики,  

Державна 

служба у 

справах дітей  

      

Проєкт "Розроблено 

законодавчі механізми щодо 

врегулювання прав і 

обов'язків подружжя, 

утримання і виховання 

дітей, вирішення спорів між 

батьками дитини" 

 

Одним з компонентів цього 

проекту запропоновано: 

“Створення реєстру 

шлюбних договорів”  

Відсутність реєстру 

шлюбних договорів, 

неможливість перевірки 

нотаріатом даних по майну, 

відсутність статистичних 

даних, які можуть бути 

використані під час 

адвокатської практики 

    30 млн грн Кошти 

Державного 

бюджету, 

кошти 

міжнародної 

технічної 

допомоги 

(МТД), 

благодійна 

допомога 
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Проєкт Національний план 

дій щодо реалізації 

державної сімейної політики 

в Україні 

Мета проєкту: Забезпечення 

державою необхідних умов 

для реалізації сім‘єю її 

функцій та підвищення 

якості життя сім‘ї 

  Кількість осіб, 

охоплених 

інформаційною 

кампанією 

 

Кількість продукту 

(ролики, друкована 

продукція тощо) 

 

Рівень обізнаності 

дівчат і хлопців, 

чоловіків і жінок 

щодо рівності прав та 

обов'язків жінки і 

чоловіка у сімейних 

відносинах, 

відповідального 

материнства та 

батьківства, 

неприпустимості 

домашнього 

насильства 

Мінсоцполітики 1 млн грн Кошти 

Державного 

бюджету, 

кошти 

міжнародної 

технічної 

допомоги 

(МТД), 

благодійна 

допомога 

  

 Проєкт “Створення умов 

для професійної реадаптації 

батьків, які втратили роботу 

внаслідок війни” 

Внаслідок війни громадяни 

втратили роботу та 

можливість працювати,  

спад бізнесової активності, 

зруйнована 

бізнес-інфраструктура 

Відсоток звільнених 

працівників 

Відсоток 

влаштованих 

працівників, які 

змінили спеціальність 

та 

працевлаштувались 

Кількість 

новоутворених 

підприємств 

Відсоток осіб, від 

загальної кількості 

осіб, що втратили 

роботу, відкрили 

свою справу 

Кількість осіб, які 

втратили 

роботу та які почала 

Мінреінтеграції 

Мінекономіки 

Мінсоц 

Мінветеранів 
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навчатися за іншою 

спеціальністю у ВНЗ 

Проєкт “Забезпечення 

(молодих сімей, сімей з 

дітьми) житлом” 

Мета: забезпечення житлом 

сімей з дітьми, житло яких 

постраждало, або які 

втратили житло внаслідок 

воєнних дій, сімей з дітьми, 

які потребують покращення 

житлових умов (в т. ч. 

багатодітних сімей)  

Цільова аудиторія:  

сім'ї  з дітьми 

Велика кількість 

зруйнованого та 

пошкодженого житла  

 

Велика кількість сімей, яким 

немає куди повертатися 

через втрату житла, 

окупацію  

 

Велика кількість ВПО  

 

Велика кількість сімей, які 

потребують відновлення 

житла  

Відсоток сімей’ї з 

дітьми, які мали 

потребу у 

відновлення житла, 

відновили/отримали 

житло  

 

Кількість соціального 

житла (мережа 

соцжитла) 

Мінрозвитку 

громад та 

територій 

України  

Мінсоцполітики 

      

 Проєкт “Універсальні 

послуги в громадах доступні  

кожній сім’ї” 

 

Цільова аудиторія: діти, сім'ї 

з дітьми, населення громад, 

особи без громадянства 

Недостатність кадрового 

забезпечення та низький 

рівень професійної 

підготовки фахівцівів, 

відсутність/недостатність 

матеріально-технічного та 

інфраструктурного 

забезпечення, низький 

рівень/ відсутність доступу 

до отримання послугн, 

недостатнє фінансове 

забезпечення послугування з 

місцевих бюджетів 

Кількість послуг, 

доступних в кожній 

громаді (за 

регіонами) 

Частка населення 

громади, що 

скористалися 

послугами із 

загальної кількостіи 

населення 

Рівень задоволеності 

якістю послуг 

Мінсоц 

МОН 

МОЗ 

  Кошти 

Державного 

бюджету, 

місцеві 

бюджети, 

кошти 

міжнародної 

технічної 

допомоги 

(МТД), 

благодійна 

допомога 
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Розроблення протоколів та 

цифровізація процесу 

виявлення дитини/сім'ї, 

перенаправлення та ведення 

випадку на основі механізму 

міжвідомчої взаємодії 

Створено можливості 

своєчасно виявити дитину, і 

на ранніх етапах 

вразливості/порушень 

життєдіяльності, та 

забезпечити необхідну 

допомогу  

  Мінсоцполітики       

Удосконалення механізмів 

фінансування надання 

послуг (в т.ч. соціальних, 

корекційних, інших) для 

дітей та сімей з дітьми 

Запроваджено зрозумілі 

механізми 

фінансування  кожної 

послуги для дітей  та сімей з 

дітьми, в т.ч. для дітей-сиріт 

та дітей, позбавлених 

батьківського піклування  

          

Розроблення програми 

підготовки посадових осіб 

органів місцевого 

самоврядування щодо 

планування, надання, 

моніторингу та оцінки 

якості послуг 

            

Побудова системи надання 

інтегрованих послуг  дітям 

та сім'ям 

Збільшення кількості дітей, 

які потребую послуг 

реабілітації, послуг 

психосоціальної підтримки 

та інших потребує дієвих 

заходів для організації 

необхідної допомоги. 

Створення інтегрованих 

послуг на рівні громади 

забезпечить задоволення 

потреб дітей в різних 

послугах на засадах безбар’ 

єрності 

1) Частка 

задоволених послуг 

від потреби 2) 

Кількість дітей, які 

отримали послуги 

відповідно до їхніх 

потреб 

Мінсоцполітики, 

Держслужба у 

справах дітей 

(після 

створення) 
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Модернізація/ або 

формування та створення 

мережі  інфраструктурних 

об'єктів для надання послуг 

дітям із врахуванням 

найкращих інтересів дитини 

Зруйнована внаслідок війни 

інфраструктура (в т.ч. 

транспортне сполучення та 

засоби для доїзду) або 

відсутня; не дружня до 

дтини, не відповідає 

вимогам до безбар'єрності 

1) Кількість 

збудованих об'єктів 

інфраструктури, що 

відповідають 

принципам 

безбарєрності 2) 

Частка об'єктів 

інфраструктури, які 

надають послуги 

дітям, відносно 

кількості дітей, що 

проживають в ТГ 3) 

Частка дітей, чиї 

потреби задовольняє  

інфраструктура 

громади  

Мінрегіон або 

Мінінфраструкту

ри 

      

Розвиток послуги раннього 

втручання 

Кожна дитина з ознаками/ 

обмеженнями 

життєдіяльності отримає 

доступ до послуги раннього 

втручання максимально 

наближено до місця 

проживання 

  Мінсоцполітики 238 024, 0  Державний 

бюджет                

Місцевий 

бюджет 

Указ Президента України від   

03.12.2019 № 875 „Про 

підвищення ефективності 

заходів у сфері прав осіб з 

інвалідністю”,    

розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 

26.05.2021 № 517 „Про 

схвалення Концепції 

створення та розвитку системи 

раннього втручання”, від 

15.09.2021  № 1117 „Про 

затвердження плану заходів 

щодо реалізації Концепції 

створення та розвитку системи 

раннього втручання на період 

до 2026 року”. 
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Розроблення система 

підвищення кваліфікації 

фахівців, які надають 

соціальні послуги, в т.ч. 

через створення та 

підтримку онлайн - 

платформи для самоосвіти 

фахівців, які надають 

соціальні послуги 

    Мінсоцполітики 12,2 млн грн Кошти 

Державного 

бюджету, 

кошти 

міжнародної 

технічної 

допомоги 

(МТД), 

благодійна 

допомога 

Закон України "Про соціальну 

роботу"   накази 

Мінсоцполітики про 

затвердження навчальних 

програм                                       

Розроблення програми 

навчання та інструментарію 

для підготовки фахівців з 

питань провадження 

Класифікатора 

функціонування, обмеження 

життєдіяльності та здоров'я 

Фахівці, з числа надавачів 

послуг для дітей, незалежно 

від сфери підпорядкування, 

користуються 

Класифікатором 

функціонування, обмеження 

життєдіяльності та здоров'я 

для оцінки потреб дитини із 

обмеженнями 

життєдіяльності та 

планування втручання 

          

 


