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Контроль за виконанням завдань і заходів  
Програми здійснює служба у справах дітей  

Миколаївської облдержадміністрації. 
В службі у справах дітей облдержадміністрації  

«телефон довіри» функціонує щоденно  
 за номером 47 38 27 



Миколаївська область як регіон України, яка в свою чергу 
є членом міжнародного співтовариства, бере участь у 
діяльності зі створення сприятливого для дітей 
середовища, в якому гідний розвиток і захист їх прав 
забезпечується з дотриманням 
принципів демократії, рівності, 
миру, соціальної справедливості 
з урахуванням моральних засад 
і традиційних цінностей 
українського суспільства, 
спрямованих на зміцнення сім'ї 
та морального  
здоров'я дітей в  
області.  



Протягом 2017 року в Миколаївській області забезпечено 
діяльність 1 обласного  та 10 районних мобільних 

консультативних пунктів соціальної роботи 
На обліку центрів СССДМ перебувало 4426 сімей, які перебувають у 
складних життєвих обставинах. В сім’ях виховуються 8374 дитини.  
З початку 2017 року в області усиновлено – 77 дітей,  
з них: 62 дитини усиновлено громадянами України, 15 - іноземними 
громадянами,  277 дітей влаштовано під  опіку(піклування), 37 дітей  
влаштовано до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу 
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Під соціальним супроводженням 
центрів СССДМ за станом на 
31.12.2017  перебувають 161 ПС,  
в яких виховується 314 
дитина-сирота та дитина,  
позбавлена батьківського піклування 
та 32 ДБСТ, в яких виховуються 
222 дітей вказаної категорії. 
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Станом на 31.12.2017 на квартирному обліку 
перебуває 341 дитина-сирота та дитина, 
позбавлениа батьківського піклування  
У м. Миколаїв функціонує соціальний 
гуртожиток для осіб, які потребують 
соціального захисту.  
 
Протягом І півріччя 2017 року у соціальному 
гуртожитку проживають 15 осіб зазначеної 
категорії.  
 
До соціального гуртожитку влаштовано  
3 особи із числа дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, 
 1 особі надано житло із загального  
житлового фонду 
 (м. Миколаїв, кімната в гуртожитку). 



Метою Програми є забезпечення оптимального 
функціонування системи захисту прав дітей в області 

відповідно до вимог Законів України  
"Про охорону дитинства",  

"Про забезпечення організаційно-правових умов 
соціального захисту дітей-сиріт та дітей,  
позбавлених батьківського піклування"  
 та інших нормативно-правових актів.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Одним із шляхів досягнення мети є створення передумов для 
забезпечення житлом, гуртожитками дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа шляхом 
збереження, будівництва та придбання соціального житла за 
рахунок бюджетів різного рівня та за рахунок інших джерел 

фінансування. 



Виконання Програми дасть можливість: 
 удосконалити систему надання дітям психологічних, соціально-

педагогічних, соціально-медичних, юридичних, інформаційних та 
інших послуг незалежно від місця проживання;  

 забезпечити безперешкодне функціонування механізму 
фінансування потреб дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, за принципом "гроші ходять за 
дитиною";  

 поширити практику сімейного влаштування дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування;  

 забезпечити умови для активізації національного усиновлення;  
 поліпшити  стан захисту житлових прав дітей–сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування; 
 активізувати діяльність органів виконавчої влади, органів 

місцевого самоврядування, громадськості щодо підтримки сімей з 
дітьми;  

 забезпечити поширення соціальної реклами та широке 
висвітлення в засобах масової інформації питань соціально-
правового захисту дітей, дотримання положень  Конвенції ООН 
про права дитини. 
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