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Міністерство соціальної політики з метою врегулювання проблем, пов’язаних 

із обмеженням термінів для прийняття органами опіки та піклування рішень про 

доцільність зарахування дітей на цілодобове перебування до закладів незалежно від 

типу, форми власності та підпорядкування, а також складнощами при збиранні 

батьками необхідних документів для відповідного зарахування та на додаток до 

листа від 11.08.2020 № 11444/0/2-20/57 повідомляє. 

Урядом прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 02.09.2020                       

№ 853 „Деякі питання, пов’язані з реформуванням системи інституційного догляду 

та виховання дітей” (далі – Постанова), розроблену Мінсоцполітики за участю 

Міністерства освіти і науки, Уповноваженого Верховної Ради України з прав 

людини, Уповноваженого Президента України з прав дитини та Уповноваженого 

Президента України з прав людей з інвалідністю. 

Постановою вносяться зміни до низки нормативно-правових актів та 

врегульовуються такі питання: 

1) можливість тимчасового (на період поточного навчального року) 

зарахування дітей до інтернатів (пансіонів) закладів загальної середньої освіти на 

цілодобове перебування відповідно до наказів керівників відповідних закладів. 

При цьому просимо враховувати, що вищезазначена норма Постанови 

застосовується виключно по відношенню до дітей, батьки або інші законні 

представники яких виявили бажання влаштувати їх на цілодобове перебування до 

відповідних закладів, проте з об’єктивних причин не встигли до початку навчального 

року (01.09.2020) отримати рішення органу опіки та піклування про доцільність 

такого зарахування.  

Проте слід наголосити, що до кінця 2020/2021 навчального року питання 

доцільності зарахування до інтернатів (пансіонів) закладів загальної середньої освіти 

дітей, влаштованих до них тимчасово, повинно бути розглянуто органами опіки та 

піклування за місцем проживання (перебування) сімей таких дітей відповідно до 

Порядку. 
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Також наголошуємо, що Постанова не впливає на легітимність рішень органів 

опіки та піклування з окресленого питання, прийнятих до 1 вересня 2020 року (окрім 

рішень по відношенню до дітей із встановленою інвалідністю). Тобто зарахування 

або відмова у зарахуванні дітей до інтернатів (пансіонів) закладів загальної середньої 

освіти, по відношенню яких питання доцільності або недоцільності їх зарахування 

було розглянуто органом опіки та піклування своєчасно, відбувається на підставі 

рішення цього органу, прийнятого на підставі Порядку зарахування дітей на 

цілодобове перебування до закладів незалежно від типу, форми власності та 

підпорядкування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

01.06.2020 № 586 (далі – Порядок). 

Водночас враховуючи, що до Порядку було внесено ряд суттєвих змін щодо 

процедури прийняття рішень органів опіки та піклування про доцільність або 

недоцільність зарахування на цілодобове перебування до відповідних закладів дітей 

із встановленою інвалідністю, рішення органів опіки та піклування про недоцільність 

такого зарахування по відношенню до окресленої категорії дітей, прийняті до 

01.09.2020, можуть бути переглянуті за зверненням батьків або інших законних 

представників; 

2) звільнення батьків дітей із встановленою інвалідністю при поданні заяви та 

документів для зарахування дитини у відповідний заклад на цілодобове перебування 

від подання висновку оцінювання потреб сім’ї / особи (дитини). Натомість 

передбачено, що одночасно із прийняттям рішення органу опіки та піклування про 

доцільність цілодобового перебування в закладі дитини із встановленою 

інвалідністю відповідний структурний підрозділ з питань освіти або соціального 

захисту населення протягом п’яти робочих днів забезпечує організацію проведення 

оцінювання потреб сім’ї / особи (дитини); 

3) зарахування до відповідних закладів дітей із встановленою інвалідністю без 

розгляду окресленого питання на засіданнях комісій з питань захисту прав дитини. 

Рішення про доцільність цілодобового перебування в закладі дитини із встановленою 

інвалідністю приймається органом опіки та піклування за місцем проживання 

(перебування) сім’ї дитини виключно за умови відсутності можливості забезпечення 

дитини інклюзивним навчанням в закладі загальної середньої освіти за місцем 

проживання, а також відсутності можливості надання їй та її родині всіх соціальних 

послуг відповідно до їхніх потреб; 

4) спрощення процедури отримання батьками дитини або іншими законними 

представниками погодження служби у справах дітей для перебування різних 

категорій дітей в інтернатах (пансіонах) санаторних, спеціальних шкіл та навчально-

реабілітаційних центрів протягом вихідних і святкових днів. 

Зокрема, відтепер служба у справах дітей за місцем проживання (перебування) 

сім’ї дитини може погоджувати перебування учня в інтернаті (пансіоні) відповідного 

закладу освіти (не більше ніж чотири вихідні дні та один святковий день на місяць, 

крім канікул) на початок навчального року без винесення окресленого питання на 

розгляд комісії з питань захисту прав дитини. 

Водночас просимо враховувати необхідність забезпечення контролю 

дотримання батьками та закладами норм відповідних положень щодо кількості 

вихідних, на які дитина може залишатися в інтернаті (пансіоні); 

5) спеціальні умови для перебування у вихідні та святкові дні в інтернатах 

(пансіонах) спеціальних шкіл та навчально-реабілітаційних центрів дітей із 

встановленою інвалідністю, які є учнями спеціальних шкіл, розташованих за межами 
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регіону, де проживають (перебувають) їхні батьки або інші законні представники. 

Такі діти можуть перебувати в інтернатах (пансіонах) відповідних закладів таку 

кількість вихідних та святкових днів, яка відповідає їх індивідуальним потребам, 

крім канікул; 

6) право на влаштування до інтернатів (пансіонів) спеціальних шкіл та 

навчально-реабілітаційних центрів вихованців дошкільних груп виключно із числа 

дітей із встановленою інвалідністю; 

7) можливість для батьків або інших законних представників дитини 

ініціювати продовження цілодобового перебування дитини у відповідному закладі у 

випадках, коли протягом її перебування у закладі не з’явилися можливості сім’ї 

задовольнити потреби дитини та можливості територіальної громади забезпечити 

надання їй необхідних послуг за місцем проживання (перебування) сім’ї дитини; 

8) продовження терміну, на який діти зараховуються до дитячих будинків-

інтернатів системи соціального захисту населення, – до одного року; 

9) особливості подання документів для зарахування дітей на цілодобове 

перебування до різних типів закладів. Зокрема, акт оцінки потреб сім’ї / особи 

батьками замінено на висновок оцінки потреб сім’ї / особи, що містить інформацію 

про наявність або відсутність складних життєвих обставин, а також соціальні 

послуги, яких потребує сім’я / особа. 

Також скориговано необхідність подання висновку про комплексну психолого-

педагогічну оцінку розвитку дитини з особливими освітніми потребами у разі 

розгляду питання щодо доцільності продовження цілодобового перебування дитини 

у відповідному закладі. 

10) можливість оскарження рішень органів опіки та піклування про доцільність 

зарахування дітей до відповідних закладів; 

11) уточнення структурних підрозділів органів опіки та піклування, 

уповноважених приймати заяви від батьків або інших законних представників 

дитини про зарахування дитини на цілодобове перебування залежно від типу закладу 

(з питань освіти, охорони здоров’я або соціального захисту населення) та можливості 

реалізації Порядку у випадках, коли у виконавчих органах місцевого самоврядування 

відсутні відповідні структурні підрозділи; 

12) продовження строку початку роботи інформаційно-аналітичної системи 

моніторингу дітей, які перебувають у закладах незалежно від типу, форми власності 

та підпорядкування, з використанням інформаційно-цифрових технологій (до 

01.01.2021); 

13) приведення Типового положення про дитячий будинок-інтернат, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 № 978, у 

відповідність до Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, 

пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 24.09.2008 № 866, в частині направлення до відповідних закладів дітей-

сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування; 

14) приведення положень про санаторну, спеціальну школу та про навчально-

реабілітаційний центр, затверджених постановами Кабінету Міністрів України                           

від 21.11.2018 № 1026 та від 06.03.2019 № 221, до норм Порядку. 
 

Також звертаємо увагу на те, що пунктами 15 та 16 Порядку передбачено 

взаємообмін аналітично-статистичними матеріалами щодо моніторингу прибуття / 

вибуття дітей, які перебувають цілодобово у відповідних закладах. 
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Враховуючи вищезазначене, просимо дати відповідні доручення: 

1) структурним підрозділам з питань освіти, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення обласних, Київської міської державних адміністрацій забезпечити 

до 21.10.2020 збір та обробку даних згідно із додатком 1 у форматі Excel (станом на 

01.10.2020) та передачу узагальненої інформації службам у справах дітей обласних, 

Київської міської державних адміністрацій за формою згідно з додатком 2. 

Оброблені дані згідно із додатком 1 у форматі Excel по кожному закладу просимо 

одночасно надіслати на електронну адресу di.analytics.ukr@gmail.com; 

2) службам у справах дітей обласних, Київської міської державних 

адміністрацій забезпечити: 

узагальнення отриманої від департаментів освіти і науки, охорони здоров’я, 

соціального захисту населення інформації про дітей, які зараховані до закладів на 

цілодобове перебування, згідно з додатком 2; 

збір та узагальнення інформації щодо рішень органів опіки та піклування про 

доцільність цілодобового перебування дитини в закладі за формою згідно з 

додатком 3. 

 Інформацію згідно із додатками 2, 3 надіслати до 28 жовтня 2020 року в 

електронному вигляді до Мінсоцполітики та на адресу zelenyi@mlsp.gov.ua (в темі 

повідомлення вказати „Моніторинг 586”). 

 Контактна особа з питань щодо заповнення форм Сергій Беляков                                             

(м. т. 0936859779). 

 Також просимо: 

 поінформувати Мінсоцполітики про кількість дітей, зарахованих на цілодобове 

перебування, станом на 01.10.2020, з числа дітей, які внаслідок запровадження 

карантину у зв’язку із поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, повернулися в кінці березня 2020 року до 

сімей із відповідних закладів; 

 до 15 числа щомісячно, (відповідно до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів 

України від 02.09.2020 № 853) інформувати про роботу щодо виконання Порядку по 

відношенню до дітей, зарахованих тимчасово (на період навчального року) до 

відповідних закладів на цілодобове перебування.  

 

 Додатки 1, 2, 3 в електронному вигляді у форматі Excel. 
 

 

Заступник Міністра                                                                            Борис ЛЕБЕДЦОВ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Солодухіна,  

289-55-12 
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