
Результати комплексного аналізу 

становища дітей і сімей в місті Теплодар  
(на 01.01.2020) 

 

1. Демографічна ситуація  

 

За останніми статистичними даними в місті Теплодар чисельність 

населення складає – 10344 осіб.  

Чисельність постійного дитячого населення віком від 0-17 років станом  

на 01.01.2019 становила – 2174 осіб, у порівнянні з 2018 кількість постійного 

дитячого населення віком від 0-17 років зросла на 2% .  

 Розподіл дитячого населення по віку 

0-6 років

7-14 років

15 років

16-17 років

  
2. Сім'ї з дітьми  

 

На початок 2020 року у місті налічується 1462 родини, в яких 

проживають діти від 0 - 17 років. З них, 83 (6%) сімей виховують трьох і 

більше дітей та мають статус багатодітної сім'ї.  

У той же час, частка сімей, в яких діти виховуються одним із батьків  

(батьком або матір'ю) – 282 сім»ї, становить 19% від загальної кількості 

сімей з дітьми. До цієї категорії відносяться сім'ї, у яких подружжя 

розлучилось, а також одинокі матері, які народили дітей, не перебуваючи у 

шлюбі, сім’ї, де один з батьків помер.  

Крім того, нерідкі випадки народження дітей неповнолітніми мамами:  

тільки в 2019 році було два таких випадки.  

Зростає кількість сімей, які перебувають у складних життєвих 

обставинах. За даними дослідження, на обліку служби у справах дітей у місті 

у 2020 році перебувало 22 родини з дітьми даної категорії, в той час, як у 

2019 році було 15 сімей, які перебували у складних життєвих обставинах.  



Переважно це сім'ї, в яких батьки ведуть нездоровий спосіб життя, 

зловживають алкогольними напоями або вживають наркотичні засоби, а 

також, не належним чином виконують свої обов'язки з виховання та догляду 

за дітьми.  

Робота з надання допомоги кризовим сім'ям, надання їм відповідних 

соціальних послуг з підтримки сім'ї та інших необхідних послуг, є 

недостатньо скоординованою та ефективною, про що свідчить велика 

кількість справ про позбавлення батьківських прав та про вилучення дітей у 

батьків у зв'язку з загрозою для життя і здоров'я дитини. Відсутність у місті 

центру соціальних служб для дітей, сімей та молоді взагалі унеможливлює 

даний напрямок роботи. 

Так, протягом 2020 року органами опіки та піклування було подано до 

суду 2 позови про позбавлення батьківських прав та 1 позов про відібрання 

дітей у батьків без позбавлення їх батьківських прав.  

Крім того, протягом 2020 року 2 дитини були відібрані у батьків за 

рішенням органу опіки та піклування в зв'язку з безпосередньою загрозою 

для життя і здоров'я дитини.  

Також у місті проживає 33 родини, в яких виховуються діти з 

інвалідністю, і 92 родини, в яких обоє батьків або один з батьків мають 

інвалідність. Частка сімей з дітьми, у яких хоча б один з членів сім'ї має 

інвалідність, становить 6% від загальної кількості сімей з дітьми. Такі сім'ї 

потребують не тільки матеріальної допомоги, а також і соціального 

супроводу сім'ї і дитини, який повинен включати всі аспекти соціальної 

підтримки, реабілітації, адаптації, захисту дитини та підвищення ресурсу 

власних можливостей батьків для догляду і виховання дитини.  

Проблеми, з якими стикаються сім'ї з дітьми або батьками з 

інвалідністю, набагато комплексніші і ширші, ніж складне матеріальне 

становище. Тому питання соціальної підтримки сімей з дітьми вимагають 

комплексного підходу в їх вирішенні.  

 

3. Діти, які перебувають в складних життєвих обставинах  

 

Протягом 2019 року на обліку в службі у справах дітей налічувалось 15 

дітей, які перебували у складних життєвих обставинах.  

Головні причини постановки на облік дітей, які перебувають у 

складних життєвих обставинах є неналежне виконання батьками своїх 

батьківських обов'язків, фізичне, психологічне, сексуальне, економічне 

насильство по відношенню до дітей.  

Діти, які перебувають у складних життєвих обставинах, через недогляд  

з боку батьків, частіше за інших стають винуватцями правопорушення або 

стають жертвами злочинів.  

Наркоманія і алкоголізм негативно впливають на здоров'я дітей, 

призводять до агресії, злочинності та іншої асоціальної поведінки. Однак 

реальні масштаби цієї проблеми в місті невідомі і вимагають більш 

детальних досліджень, а також більшої уваги до дітей з боку батьків, 



вчителів, інших дорослих з метою своєчасного їх виявлення та надання 

допомоги дітям.  

В цілому, діяльність із соціальної профілактики в сімейному і дитячому 

середовищі вимагає комплексних заходів, координації і спрямування дій всіх 

суб'єктів соціальної роботи на раннє виявлення сімейного неблагополуччя, 

надання сім'ям з дітьми комплексної підтримки і допомоги в подоланні 

складних життєвих обставин.  

 

4. Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування  

 

Загальна кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, які перебувають на первинному обліку в службі у справах дітей 

виконавчого комітету Теплодарської міської ради Одеської області на 

звітний період становить 17 дітей (майже 1% від загальної кількості дитячого 

населення). З них: 5 - діти-сироти (29%) і 12 дітей, позбавлених батьківського 

піклування (71%).У порівнянні з аналогічним періодом 2018 року, кількість 

дітей збільшилась на 1 особу.  

Влаштування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування  

опіка/піклування

ліцей

 
Із загальної кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, 94% дітей виховуються в сімейних формах (опіка, піклування), 

при середньому показнику по Україні близько 96 %. Але станом на 

теперішній час всі діти влаштовані у сімейні форми виховання, тобто  100%. 

Найбільш поширеною формою виховання дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, в місті є опіка та піклування.  

 На території міста не має ПС, ДБСТ та патронатних родин. 

Запровадження патронату над дитиною є альтернативою інституційного 

догляду дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах.  



З метою забезпечення права кожної дитини, яка перебуває у складних 

життєвих обставинах, виховуватися у сприятливому та безпечному 

сімейному середовищі шляхом відновлення здатності батьків (осіб, які їх 

замінюють) опікуватися дитиною та виховувати її, а в разі неможливості – 

вчинення заходів щодо захисту дитини та прийняття рішень щодо її 

влаштування до постійної форми сімейного виховання, яка найбільше 

відповідає потребам дитини планується створення патронатної родини, але 

поки бажаючих немає.  

На обліку в місті станом на 01.01.2020 не перебувало дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування, які можуть бути усиновлені. 

Але одна подружня пара всиновила дитину з іншого міста. 

Незважаючи на те, що в місті перевага віддається сімейним формам 

виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 1 

дитина, позбавлена батьківського піклування перебувала на повному 

державному утриманні у ліцеї, що складає 6% від загальної кількості дітей 

цієї категорії.  

Ситуація щодо кандидатів в усиновлювачі та прийомні батьки вимагає 

змін, перш за все шляхом активізації роботи з населенням щодо 

популяризації сімейних форм догляду та виховання дітей, які з певних 

причин не можуть жити з біологічними батьками.  

 

5. Діти з порушеннями розвитку  

 

Діти з порушеннями розвитку та інвалідністю є в кожному районі, 

місті, ОТГ. На кінець 2020 року в місті налічувалось 33 дитини з 

інвалідністю, що становить 1,5% від загальної кількості дитячого населення.  

До порушень розвитку, які найчастіше стають причиною влаштування 

дітей в заклади інституційного догляду та виховання, можна віднести 

порушення опорно-рухового апарату, зору, слуху, мови, інтелектуального 

розвитку, затримки психічного розвитку та ін.  

Діти-інваліди із встановленою інвалідністю 32 

Діти з порушеннями психофізичного розвитку  43/23 

З них : 

- з порушеннями опорно-рухового апарату  / з них, із 
встановленою інвалідністю 

26/11 

- з порушеннями слуху / з них, із встановленою 
інвалідністю 

2/2 

- з затримкою психічного розвитку/ з них, із встановленою 
інвалідністю 

13/8 

- з розумовою відсталістю/ з них, із встановленою 
інвалідністю 

2/2 

Кількість дітей дошкільного віку з особливими освітніми 
потребами  

1 

Кількість дітей шкільного віку з особливими освітніми 
потребами 

12 



У кожній віковій категорії є діти зі складними, комплексними 

порушеннями розвитку та обмеженнями можливостей, викликаними однією 

або декількома причинами. Такі діти потребують комплексної 

реабілітаційної, психолого-педагогічної підтримки і соціальної допомоги. 

Допомоги, підтримки та послуг також потребують їх батьки. Але в місті 

немає центру денного догляду, реабілітаційного центру, оздоровчих та інших 

установ для дітей зі складними, комплексними порушеннями розвитку, в 

місті відсутні такі послуги як особистий (персональний) асистент, послуга 

перепочинку, мобільні реабілітаційні бригади, послуга раннього втручання і 

таке інше. Не для всіх таких дітей, створені умови для здобуття дошкільної, 

середньої та позашкільної освіти.  

 

6. Послуги для дітей і сімей з дітьми  

 

Освітні послуги  

 

Виходячи зі статистичних даних, в місті проживає 39% дітей віком від 

0 до 6 років .  

У місті функціонують 2 дошкільні установи, де здобувають освіту 445 

дітей. Станом на 2020 рік даного віку 1 дитина з особливими освітніми 

потребами, у тому числі 5 дітей з інвалідністю. Але не створено жодної 

інклюзивної групи для дітей з особливими освітніми потребами в дошкільних 

установах. Таким чином, потрібно приділити особливу увагу розвитку послуг 

дошкільної освіти.  

Практичний психолог 2 

Вчитель-логопед 1 

Вчитель-дефектолог 0 

Асистент вихователя 0 

Соціальний педагог 0 

У загальноосвітньому навчальному закладі, який функціонує у місті 

навчаються 1142 дитини, з них 43 з особливими освітніми потребами, 

включно 28 дітей з інвалідністю, 10 дітей проходять навчання індивідуально.  

Соціальний педагог  1 

Соціальний педагог по роботі з дітьми-інвалідами 0 

Практичний психолог  1 

Корекційний педагог 0 

Вчитель-логопед 0 

Вчитель-дефектолог 0 

Асистент вчителя  7 

Дані про дітей з особливими освітніми потребами приблизні, тому що 

тільки частина дітей, які мають проблеми в навчанні, були обстежені.  

У 2018/2019 навчальному році інклюзивне навчання організовано   для 

10 учнів різних нозологій захворювання в 7-ми класах.  

 



Медичні послуги  

 

В місті Теплодар функціонує Комунальне некомерційне підприємство 

«Теплодарська центральна міська лікарня». Де надається первинна медико-

санітарна допомога дитячому населенню.  

Лікар загальної практики – сімейний лікар 7 

Лікар-невролог дитячий 1 

Лікар-педіатр дільничний  1 

Лікар-психіатр дитячий  0 

Лікар-психолог  
0 

Лікар-психотерапевт  0 

Лікар-сурдолог  0 

Лікар-офтальмолог дитячий  0 

Лікар-гінеколог дитячого та підліткового віку  0 

Лікар-психофізіолог  0 

 

Соціальні та реабілітаційні послуги  

 

ЦСССДМ у місті Теплодар немає та ніколи не було. Закладів, що 

надають соціальні послуги у місті також немає. 

 Реабілітаційні послуги надаються закладом охорони здоров’я не в 

повному обсязі. Інші заклади відсутні. 

З результатів дослідження випливає, що в місті не розвинені послуги 

підтримки дітей та сімей з обмеженими можливостями, зокрема для дітей з 

інвалідністю.  

Соціальний супровід за місцем проживання  
- 

Соціальне обслуговування  - 

Денні центри для дітей з інвалідністю  
- 

Денні центри для підтримки дітей і сімей 
- 

Соціальні гуртожитки для осіб з числа дітей-сиріт та позбавлених 
батьківського піклування 

- 

Соціально-реабілітаційні центри для дітей 
- 

Соціальні центри матері та дитини 
- 

Кризові центри для жінок/дітей 
- 

Центри термінового влаштування дітей, які потрапили в 
небезпеку, стосовно яких вчинене (є загроза) насильство 

- 



Результати аналізу, які відображають відсутність на достатньому рівні 

послуг денного догляду, як для дітей дошкільного віку, так і для дітей з 

інвалідністю, фізичного супроводу осіб з інвалідністю та недостатнє кадрове 

забезпечення соціальної сфери, є доказом необхідності розвитку системи 

послуг для дітей з вадами та сімей з дітьми і розробки стратегії їх кадрового 

забезпечення.  

 

7. Кадрове забезпечення послуг  

 

Станом на 01.01.2020, діяльність із захисту прав і законних інтересів 

дітей в місті здійснює служба у справах дітей, у якої згідно зі штатним 

розкладом працює 1 фахівець, що суперечить нормам законодавства України.  

Загальна кількість дитячого населення в місті складає 2174 дитини, 

відповідно до статті 4 Закону України «Про органи і служби у справах дітей 

та спеціальні установи для дітей» штатна чисельність працівників служби у 

справах дітей в містах обласного підпорядкування повинна становити 2 

працівника. Статтею 12 Закону України „Про забезпечення організаційно-

правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування” передбачене обов’язкове утворення у складі 

служби у справах дітей окремого підрозділу для здійснення функції щодо  

опіки та піклування над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими 

батьківського піклування. Тобто загальна чисельність фахівців служби у 

справах дітей має становити щонайменше 3 особи. 

З огляду на децентралізацію, передбачається збільшення повноважень 

органів місцевого самоврядування, в тому числі щодо захисту прав дітей та 

надання послуг для них і їх сімей. 

 Питання укомплектування служби у справах дітей у відповідності до 

законодавства залишається актуальним та відкритим.  

Беручи до уваги процеси децентралізації, необхідно приймати завчасні 

рішення з приводу створювання і розвитку мережі послуг для дітей і сімей 

відповідно до потреб, саме тому рекомендується вводити в склад служби у 

справах дітей або відділ сімейної політики фахівця із соціальної роботи.  

 

8. Система інституційного догляду та виховання дітей  

 

Мережа закладів  

Закладів інституційного догляду дітей у місті Теплодар немає.  

 

9. Статус дитини  

 

В інституційних закладах дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування з міста Теплодар немає.  

Крім того, слід зазначити, що виховуються діти-сироти, діти, 

позбавлені батьківського піклування у сім’ях опікунів, піклувальників. 

 



 10. Причини влаштування дітей в установи  

 

Причини влаштування дітей в заклади інституційного догляду можна 

розділити на медичні та соціальні.  

В цілому до установ влаштовано 2 дитини з інвалідністю.  

Щодо соціальних – перебування дітей у закладах інституційного 

догляду можна віднести, складні життєві обставини сім'ї (бідність, ухилення 

батьків від виконання батьківських обов'язків, режим роботи і т.д.).  

Також у закладах знаходяться діти зі спеціальними освітніми 

потребами, таким чином причиною їх перебування в інституції є відсутність 

достатньо розвиненої системи інклюзивної освіти.  

 

 11. Форми і тривалість перебування дітей у закладах  

 

В інтернатних закладах існують три форми перебування дітей:  

цілодобове, денне, індивідуальне навчання.  

Із загальної кількості дітей, які перебувають в інтернатних закладах, 1 

(33%) знаходяться в закладі цілодобово, 2 (64 %) – тільки в денний час.  

Слід також зазначити, що 2 (64%) дитини, виховуються в закладах за 

рахунок держави і 1 (33%) дитина частково або повністю утримуються в 

закладі за рахунок батьків.  

В цілому 33% дітей знаходяться в закладах понад три роки.  

 

12. Стан здоров'я дітей  

 

Закономірно, що в спеціальних і санаторних школах-інтернатах 

навчаються діти з певними нозологіями відповідно до спеціалізації закладу.  

Загальноосвітні школи не пристосовані для навчання дітей з 

порушеннями здоров'я, особливо дітей з важкими вадами слуху, зору та 

інтелектуального розвитку.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Загальні констатації за результатами оцінки становища дітей в ситуації 

ризику і послуг, що надаються дітям та їхнім родинам  

 

1. Частка дітей віком від 0-17 років в місті Теплодар становить 21% від 

загальної чисельності населення. У порівнянні з 2019 кількість постійного 

дитячого населення віком від 0-17 років зросла на 2% .  

 

2. 4% від загальної чисельності дитячого населення у місті: діти, які 

перебувають в складних життєвих обставинах, діти-сироти і діти, що 

залишилися без батьківського піклування, діти з порушенням розвитку, діти, 

які виховуються в закладах інституційного догляду тощо.  

 

3. Мережа навчальних закладів забезпечує охоплення всіх дітей дошкільною 

та шкільною освітою. Але послуги з інклюзії недосконалі. 

 

4. Кількість дітей, з інвалідністю становить близько 1% від загальної 

кількості учнів. Кількість дітей з особливими освітніми потребами та дітей на 

індивідуальному навчанні становить 0,5% від загальної кількості учнів.  

 

5. У місті не функціонує жодної інклюзивної групи.  

 

6. Медичні послуги в місті доступні, але обмежені. В той же час відсутня 

система послуг раннього втручання.  

 

7. У місті є досить велика кількість сімей, які перебувають в складних 

життєвих обставинах, в яких виховується 22 дитини.  

 

8. Відсутні послуги для дітей та молоді із складними вадами розвитку.  

 

9. Недостатній розвиток соціальних послуг щодо підтримки сім'ї, послуг, що 

заміщають сім'ю, послуг сімейного типу (альтернативних), послуг для дітей з 

інвалідністю та їх сімей, а також послуг інклюзивної освіти призводить до 

щорічної інституціалізації дітей.  

 

10. ЦСССДМ у місті Теплодар немає та ніколи не було. Закладів, що надають 

соціальні послуги у місті також немає. 

 

11. Підставою для влаштування дітей в заклади інституційного догляду та 

виховання є проблеми розвитку дитини та їх особливі освітні потреби, 

соціальні причини, медичні показники тощо.  

 

 


