СХВАЛЕНО
розпорядження
облдержадміністрації
від __________ №_______
Проект
Регіональний план дій
з реформування системи інституційного догляду та виховання дітей
в Івано-Франківській області на 2019-2026 роки
№
Дії
Термін
Відповідальні виконавці
Фінансові
з/п
виконання
витрати
Основна мета плану:
І. Координація та взаємодія в процесі реформування системи інституційного догляду та виховання дітей
1.
Розробка,
затвердження
та
щорічно
Департамент освіти, науки та
впровадження щорічних галузевих
молодіжної політики,
робочих
планів
з
реалізації
департамент охорони здоров’я,
Регіонального стратегічного плану
департамент соціальної
дій
з
реформування
системи
політики, служба у справах дітей
інституційного догляду та виховання
облдержадміністрації
дітей в Івано-Франківській області на
2019-2026 роки
2.
Проведення
дослідження
та
I-II
Департамент освіти, науки та
створення
переліку
неурядових квартали
молодіжної політики,
організацій,
що
здійснюють 2019 року департамент охорони здоров’я,
діяльність в сфері захисту прав дітей,
департамент соціальної
надають послуги для дітей і сімей з
політики, служба у справах дітей
дітьми на території регіону в сфері
облдержадміністрації
освіти, соціального захисту, охорони
здоров’я та реабілітації

Показники виконання

Розроблені/затверджені
робочі плани

Створений і
оприлюднений/
доступний регіональний
реєстр організацій

Департамент освіти, науки та
молодіжної політики,
департамент охорони здоров’я,
департамент соціальної
політики, служба у справах дітей
облдержадміністрації
4.
Розробка механізму міжвідомчого І квартал
Служба у справах дітей,
співробітництва в цілях прийняття 2019 року департамент освіти, науки та
рішень в інтересах дитини всіма
молодіжної політики,
суб’єктами забезпечення і захисту
департамент охорони здоров’я,
його прав
департамент соціальної політики
облдержадміністрації
ІІ. Розвиток освітніх, медичних, соціальних і реабілітаційних послуг для дітей і сімей з дітьми
Освітні послуги
1.
Створення та забезпечення
2019 рік
Районні ради, міські ради, ОТГ
функціонування 21 інклюзивно(за згодою)
ресурсного центру (ІРЦ)
2.
Введення посади фахівця з
2019-2020 Районні державні адміністрації,
інклюзивної освіти в місцевих
роки
міські ради, ОТГ (за згодою)
органах управління освітою всіх
рівнів
3.
Створення внутрішкільних
2019-2026 Місцеві органи управління
мультидисциплінарних команд у
роки
освітою, керівники закладів
закладах освіти
освіти
3.

4.

Залучення неурядових організацій в
наданні
підтримки
місцевим
державним адміністраціям та органам
самоврядування

Забезпечення доступу до освіти дітям
з особливими освітніми потребами
дошкільного віку

2019-2026
роки

2019-2026
роки

Районні державні адміністрації,
міські ради, ОТГ (за згодою)

Включення представників
неурядових організацій в
різні комісії, робочі групи
тощо. Укладені договори
Розроблений /
затверджений механізм

Забезпечення роботи 21
інформаційно-ресурсного
центру
У всіх ОТГ, районах,
містах введена посада
фахівця з інклюзивної
освіти
Створені і діють
внутрішньо-шкільні
мультидисциплінарні
команди в закладах освіти
відповідно до потреби
Діти дошкільного віку з
особливими освітніми
потребами охоплені
дошкільним вихованням

5.

6.

7.

8.

9.

Створення та забезпечення
доступності послуги групи
продовженого дня в закладах освіти
(відповідно до потреби)
Введення посад асистента вчителя
(вихователя) у заклади освіти

2019-2026
роки

Районні державні адміністрації,
міські ради, ОТГ (за згодою)

2019-2026
роки

Керівники закладів загальної
середньої та дошкільної освіти
області

Забезпечення закладів освіти
практичними психологами,
соціальними педагогами,
корекційними педагогами відповідно
до потреби
Забезпечення підвезення дітей з
особливими освітніми потребами до
закладів освіти

2019-2026
роки

Керівники закладів загальної
середньої та дошкільної освіти
області

Заклади освіти відповідно
до потреби забезпечені
спеціалістами

2019-2026
роки

Забезпечення охоплення дітей з
особливими освітніми потребами
позашкільною освітою

До
01.09.2019
року

Районні державні адміністрації,
міські ради, ОТГ (за згодою),
Місцеві органи управління
освітою
Міські ради, ОТГ (за згодою)
Керівники закладів загальної
середньої і позашкільної освіти

Забезпечено підвезення
дітей з особливими
освітніми потребами до
закладів освіти
Забезпечено зайнятість
дітей у другій половині
дня в гуртках, студіях,
спортивних секціях,
клубах за інтересами
тощо

Медичні послуги
10. Створення ефективної системи
надання первинної медичної
допомоги відповідно до встановлених
нормативів

2019-2026
роки

Забезпечення патронажного
сестринського спостереження за

2019-2026
роки

11.

Департамент охорони здоров’я
облдержадміністрації, районні
державні адміністрації, органи
місцевого самоврядування
(за згодою)
Департамент охорони здоров’я
облдержадміністрації,

.

Потреби визначені. Групи
продовженого дня в
закладах освіти
функціонують.
Введено посади асистента
вчителя

100% дитячого населення
мають доступ і
забезпечені медичними
послугами
100% народжених і дітей
раннього віку охоплені

12.
13.

14.

15.

16.

новонародженими і дітьми раннього
віку із сімей зі складними життєвими
обставинами спільно з соціальними
працівниками
Забезпечення ефективної системи
вторинної медичної допомоги
Розробка і впровадження механізму
взаємодії: пологовий будинок –
патронажна сестра – первинна
медична ланка – катамнестичний
кабінет – служба раннього втручання
– центри реабілітації – сім’я

2019-2026
роки
2019-2026
роки

районні державні адміністрації,
органи місцевого
самоврядування (за згодою)

патронажним наглядом

Департамент охорони здоров’я
облдержадміністрації
Департамент охорони здоров’я,
облдержадміністрації ,
департамент соціальної
політики, служба у справах
дітей облдержадміністрації,
районні державні адміністрації,
органи місцевого
самоврядування (за згодою)
Департамент охорони здоров’я
облдержадміністрації

Мережа закладів
розроблена і функціонує
Механізм розроблений та
впроваджений. Видано
розпорядження обласної
державної адміністрації

Розроблена, затверджена
та впроваджується
програма навчання
молодих батьків по
догляду і вихованню
новонародженої дитини
Визначені потреби.
Центри створені і
функціонують.
Розроблено і затверджено
Положення. Діти
отримують послуги

Створення катамнестичного кабінету,
розробка положення і порядок
взаємодії між фахівцями, які надають
медичні послуги дітям раннього віку
на базі обласної дитячої лікарні
Створення і розвиток мережі центрів
/ кабінетів планування сім’ї зі
школами відповідального батьківства
при кожній жіночій консультації

2019-2019
роки

2019-2026
роки

Департамент охорони здоров’я
облдержадміністрації,
громадські організації
(за згодою)

Створення і розвиток послуг (центри,
відділення) раннього втручання
відповідно до розробленого і
затвердженого положення про центр
раннього втручання

2019-2026
роки

Департамент охорони здоров’я,
департамент соціальної політики
облдержадміністрації, районні
державні адміністрації, органи
місцевого самоврядування
(за згодою)

Катамнестичний кабінет
створений і функціонує,
розроблено і затверджено
Положення

17.

Формування міждисциплінарних
команд раннього втручання

Забезпечення/надання медичної
реабілітації та паліативної допомоги
дітям, з урахуванням територіальної
доступності, відповідно до
розробленого і затвердженого
Положення
Соціальні послуги
19. Створення і розвиток послуги для
підтримки/забезпечення соціальної
інтеграції випускників інтернатних
закладів
18.

2019-2026
роки

2019-2026
роки

2019-2026
роки

20.

Проведення комплексної оцінки
потреб у соціальних послугах в
кожній об’єднаній територіальній
громаді

І квартал
2019 року

21.

Розробка Планів розвитку
системи соціальних послуг в усіх
районах, містах, ОТГ

Травень
2019 року

Департамент охорони здоров’я
облдержадміністрації,
департамент соціальної політики
облдержадміністрації
Департамент охорони здоров’я
облдержадміністрації,
департамент соціальної політики
облдержадміністрації

Обласний центр соціальних
служб для сім`ї, дітей та молоді,
районні державні адміністрації,
органи місцевого
самоврядування (за згодою),
неурядові організації (за згодою)

Департамент соціальної політики
облдержадміністрації, обласний
центр соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді, районні державні
адміністрації, органи місцевого
самоврядування, неурядові
організації (за згодою)
Департамент соціальної політики
облдержадміністрації, обласний
центр соціальних служб для сім’ї,

раннього втручання
Міждисциплінарні
команди раннього
втручання створені і
функціонують
Визначені потреби.
Розроблено і затверджено
Положення. Послуги
надаються.

До 2021 року 100%
випускників інтернатних
установ – діти-сироти,
діти, позбавлені
батьківського
піклування, та діти із
закладів альтернативного
догляду отримують
послугу
Оцінка проведена.
Звіт розроблений.
Потреби виявлені

Плани розроблені,
затверджені

Створення та забезпечення
функціонування системи
соціальних послуг для дітей та
сімей з дітьми в кожній громаді
до 2024 року:
40 % - до 2020 року
70 % - до 2022 року
100 % - до 2024 року
Створення і розвиток центрів
соціальної підтримки дітей і сімей

2019 – 2024
роки

24.

Розробка і затвердження Програм
адресної підтримки сімей з
дітьми, які опинились в складних
життєвих обставинах

2019 – 2026
роки

25.

Розвиток послуг «Кризове та
екстрене втручання»,
«Консультування» у
новостворених ОТГ

2019 – 2026
роки

22.

23.

2019 – 2026
роки

дітей та молоді, районні державні
адміністрації, органи місцевого
самоврядування, неурядові
організації (за згодою)
Департамент соціальної політики
облдержадміністрації, обласний
центр соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді, районні державні
адміністрації, органи місцевого
самоврядування (за згодою)
Районні державні
адміністрації, органи
місцевого самоврядування
(за згодою)
Департамент соціальної політики
облдержадміністрації, обласний
центр соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді, районні державні
адміністрації, органи місцевого
самоврядування (за згодою)
Департамент соціальної
політики облдержадміністрації,
обласний центр соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді,
районні державні адміністрації,
органи місцевого
самоврядування (за згодою)

Введено посади
фахівців із соціальної
роботи

Створені центри
соціальної підтримки
дітей і сімей
Діти і сім’ї
перебувають під
соціальним
супроводом, отримують
разову грошову,
натуральну і
матеріальну допомогу
Послуги надаються в
кожній ОТГ

26.

Створення/розвиток послуги
денного догляду дітей, зокрема з
інвалідністю

2019 – 2021
роки

27.

Запровадження послуги
тимчасового відпочинку
(перепочинку) для батьків, які
доглядають за дітьми з
інвалідністю

2019 – 2021
роки

28.

Запровадження послуги
персонального асистента для
дітей з інвалідністю з
комплексними порушеннями
розвитку

2019 – 2026
роки

29.

Впровадження механізму
соціального замовлення
соціальних послуг у неурядових
організацій

2019 – 2020
роки

30.

Проведення
моніторингу
та
створення
реєстру
надавачів
соціальних послуг

До 2020
року

Департамент соціальної політики
облдержадміністрації, обласний
центр соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді, районні державні
адміністрації, органи місцевого
самоврядування, (за згодою)
Департаменти соціальної
політики, охорони здоров’я
облдержадміністрації,
обласний центр соціальних
служб для сім’ї, дітей та
молоді, районні державні
адміністрації, органи
місцевого самоврядування,
неурядові організації (за
згодою)
Департаменти соціальної
політики, освіти, науки та
молодіжної політики, охорони
здоров’я облдержадміністрації,
обласний центр соціальних
служб для сім’ї, дітей та
молоді
Департамент соціальної політики
облдержадміністрації, районні
державні адміністрації, органи
місцевого самоврядування,
неурядові організації (за згодою)
Департамент соціальної
політики облдержадміністрації

Діти забезпечені
денним доглядом

До 2021 року 25 %
батьків, які доглядають
за дітьми з
інвалідністю (з
комплексними
обмеженнями
можливостей),
користуються послугою
тимчасового
перепочинку
Послуга запроваджена,
діти з інвалідністю
підтримані та
забезпечені
наближеними до
сімейних формами
виховання
Можливість
здійснювати закупівлю
соціальної послуги у
недержавних
організацій створена
Реєстр складено і
підтримується в
актуальному стані

31.

Забезпечення обліку соціальних
послуг, що надаються (на рівні
структур та послуг)

До 2020
року

32.

Проведення комплексної оцінки
потреб у соціальних послугах в
кожній об’єднаній територіальній
громаді

І квартал
2019 року

33.

Розробка Планів розвитку
системи соціальних послуг в усіх
районах, містах, ОТГ

Травень
2019 року

Реабілітаційні послуги
34. Визначення потреби в
реабілітаційних послугах для
дітей з інвалідністю

І квартал
2019 року

Департамент соціальної
політики облдержадміністрації,
районні державні адміністрації,
органи місцевого
самоврядування (за згодою)
Департамент соціальної політики
облдержадміністрації, обласний
центр соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді, районні державні
адміністрації, органи місцевого
самоврядування, неурядові
організації (за згодою)
Департамент соціальної політики
облдержадміністрації, обласний
центр соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді, районні державні
адміністрації, органи місцевого
самоврядування, неурядові
організації (за згодою)

Облік запроваджено і
ведеться

Департаменти соціальної
політики, охорони здоров’я
облдержадміністрації,
обласний центр соціальних
служб для сім’ї, дітей та
молоді, районні державні
адміністрації, органи
місцевого самоврядування,
неурядові організації
(за згодою)

Аналіз проведений.
Потреби виявлені

Оцінка проведена.
Звіт розроблений.
Потреби виявлені

Плани розроблені,
затверджені

35.

Підвищення якості надання
послуг в діючих реабілітаційних
центрах

2019 – 2026
роки

36.

Створення центрів соціальнопсихологічної реабілітації

2020 – 2021
роки

37.

Створення Мобільної
мультидисциплінарної команди
для надання послуг соціальнопсихологічної та медичної
реабілітації

2019 – 2026
роки

38.

Розвиток послуги «Соціальне
таксі»

2019 – 2026
роки

Департаменти соціальної
політики, охорони здоров’я
облдержадміністрації,
обласний центр соціальних
служб для сім’ї, дітей та
молоді, районні державні
адміністрації, органи
місцевого самоврядування,
неурядові організації
(за згодою)
Департамент соціальної політики
облдержадміністрації, обласний
центр соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді, районні державні
адміністрації, органи місцевого
самоврядування, неурядові
організації (за згодою)
Департаменти соціальної
політики, охорони здоров’я
облдержадміністрації,
обласний центр соціальних
служб для сім’ї, дітей та
молоді, районні державні
адміністрації, органи
місцевого самоврядування,
неурядові організації
(за згодою)
Департамент соціальної політики
облдержадміністрації, районні
державні адміністрації, органи
місцевого самоврядування,

Центри соціальної
реабілітації, центри
соціальнопсихологічної
реабілітації, центри
медичної реабілітації
надають послуги згідно
з Державним
стандартом
Центри створено.
Діти та молодь з
особливими потребами
користуються
послугами центрів
20 команд створені, з
них 2 в ОТГ

Створено служби, в т.ч.
неурядовими
організаціями

неурядові організації (за згодою)
39. Створення майстерень трудової
2020 – 2026
Департамент соціальної
Створені майстерні і
реабілітації для молоді з
роки
політики облдержадміністрації,
функціонують
інвалідністю
обласний центр соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді,
районні державні адміністрації,
органи місцевого
самоврядування, неурядові
організації (за згодою)
ІІІ. Розвиток сімейних та інших форм альтернативного догляду для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
1.
Створення до 2023 року служби у
2019-2023
Органи місцевого
Служби у справах дітей
справах дітей в кожній ОТГ
роки
самоврядування (за згодою)
створені
2.
Призначення і підготовка фахівців
2019-2020
Обласний центр соціальних
Фахівці призначені,
із соціальної роботи для супроводу
роки
служб для сім`ї, дітей та молоді
підготовлені
сімей, в яких виховуються дітисироти
та
діти,
позбавлені
батьківського піклування
3.
Забезпечення якісним,
2019-2026
Обласний центр соціальних
Потреби виявлені.
систематичним соціальним
роки
служб для сім`ї, дітей та молоді,
Підтримка надана.
супроводом/супроводження
районні державні адміністрації,
Кожна прийомна сім`я,
опікунів, піклувальників,
органи місцевого
кожен дитячий будинок
прийомних батьків, батьківсамоврядування (за згодою)
сімейного
типу,
всі
вихователів та дітей
опікуни, піклувальники
мають супервізора
4.
Створення патронатних сімей
2019-2026
Районні державні адміністрації,
Патронатні сім’ї створені
роки
органи місцевого
самоврядування (за згодою)
5.
Створення 10 дитячих будинків
2019-2026
Райдержадміністрації,
органи
10 дитячих будинків
сімейного типу
роки
місцевого самоврядування
сімейного типу створені
(за згодою)

6.

Забезпечення житлом дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського
піклування, осіб з їх числа

7.

Запровадження та розвиток
інноваційної соціальної послуги
підтриманого проживання осіб з
інвалідністю (з легкою розумовою
відсталістю)

2019 – 2026
роки

8.

Створення груп/відділень
транзитного перебування

2019 – 2026
роки

2019-2026
роки

Служба у справах дітей
облдержадміністрації,
райдержадміністрації, органи
місцевого самоврядування
(за згодою)
Департамент соціальної
політики облдержадміністрації,
районні державні адміністрації,
органи місцевого
самоврядування, неурядові
організації (за згодою)

Департамент соціальної
політики облдержадміністрації,
обласний центр соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді,
районні державні адміністрації,
органи місцевого
самоврядування, неурядові
організації (за згодою)

Потребуючі діти-сирота,
діти, позбавлені
батьківського
піклування, особи з їх
числа отримали житло
Створено відділення
підтриманого
проживання осіб з
інвалідністю з числа
підопічних інтернатних
установ системи
соціального захисту
населення, будинок
підтриманого
проживання «Оселя
Віри, Надії, Любові»,
здійснюється закупівля
послуги з
використанням
механізму соціального
замовлення
2 відділення і 1 групу
створено, здійснюється
підготовка осіб (дітей) з
інвалідністю до
влаштування у сімейні
форми виховання або
до самостійного
проживання/підтриманого проживання

IV. Кадрове забезпечення реформування системи інституційного догляду та виховання дітей
1.
Розробка і впровадження плану і
2019-2026
Департамент освіти, науки та
програми навчання різних категорій
роки
молодіжної політики,
керівників і фахівців з реалізації
департамент соціальної політики
Регіонального стратегічного плану
департамент охорони здоров’я,
дій з реформування системи
служба у справах дітей
інституційного
догляду
та
облдержадміністрації, обласний
виховання
дітей
в
Іваноцентр соціальних служб для
Франківській області на 2019-2026
сім`ї, дітей та молоді
роки
2.
Розробка і впровадження програми
2019-2023
Департамент охорони здоров’я
для забезпечення підвищення
роки
облдержадміністрації
кваліфікації патронажних медсестер
3.

Введення посадових одиниць для
кадрового забезпечення
катамнестичного кабінету.
Підготовка персоналу

2019-2026
роки

4.

Розробка і впровадження програми
для забезпечення підготовки
викладачів для шкіл
відповідального батьківства
Введення посадових одиниць для
кадрового забезпечення центрів
раннього втручання, підготовка
персоналу

2019-2021
роки

Забезпечення кваліфікованим
персоналом:
- Центрів надання соціальних

2019-2026
роки

5.

6.

2019-2021
роки

Департамент охорони здоров’я
облдержадміністрації,
районні державні адміністрації,
органи місцевого
самоврядування (за згодою)
Департамент охорони здоров’я
облдержадміністрації,
неурядові організації (за згодою)
Департамент охорони здоров’я
облдержадміністрації,
районні державні адміністрації,
органи місцевого
самоврядування (за згодою)
Департаменти соціальної
політики, освіти, науки та
молодіжної політики, служба у

План розроблений і
затверджений.
Програми розроблені і
впроваджуються

План і програма
розроблені.
Курси організовані,
персонал підготовлено
Створення посадових
одиниць.
100% фахівців пройшли
підвищення кваліфікації
Персонал для шкіл
відповідального
батьківства навчений
Посадові одиниці
створені.
100% фахівців пройшли
підвищення кваліфікації
З відповідними
навчальними закладами
угоди про співпрацю

послуг;
- Центрів соціальної підтримки
дітей і сімей;
- Центрів денного догляду;
- Центрів соціально-психологічної
реабілітації;
- майстерень трудової
реабілітації;
- соціального гуртожитку;
- прийомних сімей/ДБСТ, МГБ,
сімей патронатних вихователів.
Підготовка персоналу
Розробка і впровадження програми
для підготовки фахівців центру
медичної реабілітації та паліативної
допомоги для дітей
Забезпечення персоналом послуги
мобільна мультидисциплінарна
команда. Підготовка персоналу

справах дітей
облдержадміністрації, обласний
центр соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді, районні державні
адміністрації, органи місцевого
самоврядування, неурядові
організації (за згодою)

Департамент охорони здоров’я
облдержадміністрації,
департамент соціальної політики
облдержадміністрації
8.
2019-2026
Департамент охорони здоров’я
роки
облдержадміністрації, обласний
центр соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді, районні
державні адміністрації, органи
місцевого самоврядування
(за згодою)
V. Трансформація установ інституційного догляду та виховання дітей
1.
Поступове припинення
2019-2026
Департамент освіти, науки та
влаштування дітей в заклади
роки
молодіжної політики,
інституційного догляду та
департамент соціальної
виховання
політики, департамент охорони
здоров’я, служба у справах дітей
облдержадміністрації,
обласний центр соціальних
7.

2019-2020
роки

укладено, навчальні
програми підготовлено,
фахівців навчено

План і програма
розроблені. Курси
організовані, фахівці
навчені
Створені посади, фахівці
навчені.

Дітей зараховують до
спеціальних шкілінтернатів лише на основі
колегіального рішення
структур, до
повноважень яких
належить захист прав

2.

Поступове переведення учнів з
тяжкими порушеннями мовлення,
вихованців Тлумацької спеціальної
загальноосвітньої школи-інтернату
Івано-Франківської обласної ради, в
Івано-Франківський
навчальнореабілітаційний
центр
ІваноФранківської обласної ради

2019 рік

3.

Забезпечення влаштування
випускників 9 класів спеціальних
шкіл-інтернатів (для дітей з
інтелектуальними порушеннями) у
заклади професійно-технічної
освіти

2019-2026
роки

4.

Реформування окремих класів для
дітей із затримкою психічного
розвитку

2019-2026
роки

служб для сім’ї, дітей та молоді
управління превентивної
діяльності головного управління
Національної поліції в області
Департамент освіти, науки та
молодіжної політики
облдержадміністрації,
Тлумацька спеціальна
загальноосвітня школа-інтернат
Івано-Франківської обласної
ради, Івано-Франківський
навчально-реабілітаційний центр
Івано-Франківської обласної
ради
Департамент освіти, науки та
молодіжної політики
облдержадміністрації,
керівники інтернатних закладів
обласного підпорядкування,
керівники закладів професійнотехнічної освіти
Департамент освіти, науки та
молодіжної політики
облдержадміністрації,
Тлумацька спеціальна
загальноосвітня школа-інтернат
Івано-Франківської обласної
ради, Микуличинська спеціальна
загальноосвітня школа-інтернат
Івано-Франківської обласної
ради, Калуська спеціальна

дітей

Дітей з тяжкими
порушеннями мовлення
влаштовано в ІваноФранківський навчальнореабілітаційний центр
(для дітей з тяжкими
порушеннями мовлення
та затримкою психічного
розвитку або розумовою
відсталістю)
Випускники 9 класів
продовжують здобувати
освіту в закладах
професійно-технічної
освіти
Дітей із затримкою
психічного розвитку
влаштовано на
інклюзивну форму
навчання в закладах
загальної середньої
освіти за місцем
проживання відповідно
до рекомендацій
інклюзивно-ресурсних

Зарахування дітей з інших
областей до закладів
інституційного догляду проводити
за умови співфінансування з
місцевих бюджетів за місцем
походження дитини
Розроблення планів трансформації
кожного закладу інституційного
догляду та виховання дітей

2019-2026
роки

7.

Створення комісій з трансформації
кожного закладу інституційного
догляду та виховання дітей

2019-2024
роки

8.

Проведення комплексної оцінки
закладів

2019-2026
роки

9.

Проведення комплексної оцінки
кожної дитини, розміщеної в
закладі інституційного догляду та
виховання, і розробка
індивідуальних планів реінтеграції
дитини

2019-2024
роки

5.

6.

2019-2026
роки

загальноосвітня школа-інтернат
І-ІІІ ст. № 1 Івано-Франківської
обласної ради
Департамент освіти, науки та
молодіжної політики
облдержадміністрації,
керівники інтернатних закладів
обласного підпорядкування
Департамент освіти, науки та
молодіжної політики
облдержадміністрації,
органи управління освітою
Верховинської, Косівської,
Долинської, Надвірнянської
райдержадміністрацій
Департамент освіти, науки та
молодіжної політики
облдержадміністрації,
керівники місцевих органів
управління освітою
Департамент освіти, науки та
молодіжної політики
облдержадміністрації
Департамент освіти, науки та
молодіжної політики,
департамент соціальної
політики, департамент охорони
здоров’я, служба у справах дітей
облдержадміністрації,
обласний центр соціальних

центрів та з урахуванням
життєвих обставин дітей
Діти з інших областей
зараховуються до
закладів інституційного
догляду за умови
співфінансування на їх
утримання
Плани розроблено,
затверджено, реалізовано

Комісії сформовано,
затверджено

Оцінку закладів
проведено
Складено індивідуальні
плани реінтеграції

10.

Здійснення аналізу та планування
перекваліфікації і застосування
людських ресурсів кожного закладу
інституційного догляду та
виховання дітей

2019-2024
роки

Здійснення аналізу та планування
2019-2024
перерозподілу матеріальних
роки
ресурсів кожного закладу
інституційного догляду та
виховання дітей
VI. Інформаційно-просвітницька діяльність
1.
Інформування громадськості про
2019-2026
затвердження Регіонального
роки
Стратегічного плану дій з
реформування системи
інституційного догляду та
виховання дітей в ІваноФранківській області на 2019-2026
роки, його цілі і завдання
2.
Розробка інформаційних
2019-2020
роз’яснювальних матеріалів:
роки
брошури, листівки, плакати,
буклети для різних цільових
аудиторій
11.

служб для дітей, сім’ї та молоді,
неурядові організації (за згодою)
Департамент освіти, науки та
молодіжної політики,
департамент соціальної
політики, департамент охорони
здоров’я, служба у справах дітей
облдержадміністрації,
обласний центр соціальних
служб для дітей, сім’ї та молоді,
неурядові організації (за згодою)
Департамент освіти, науки та
молодіжної політики
облдержадміністрації

Аналіз проведено. План
використання людських
ресурсів розроблено

Аналіз проведено.
План використання
матеріальних ресурсів
розроблено.

Управління інформаційної
діяльності та комунікацій з
громадськістю, служба у справах
дітей облдержадміністрації

Затверджений і
впроваджений план

Управління інформаційної
діяльності та комунікацій з
громадськістю, департамент
освіти, науки та молодіжної
політики, департамент
соціальної політики,

Розроблені
матеріали
поширюються на всій
території області

департамент охорони здоров’я,
служба у справах дітей
облдержадміністрації
3.
Організація
заходів
щодо
2019-2024
Управління інформаційної
обговорення із співробітниками
роки
діяльності та комунікацій з
установ, батьками дітей, які
громадськістю, департамент
виховуються в них, і громадськими
освіти, науки та молодіжної
організаціями плану трансформації
політики, департамент
закладів
соціальної політики,
департамент охорони здоров’я,
служба у справах дітей
облдержадміністрації
4.
Висвітлення через засоби масової
2019-2026
Департамент освіти, науки та
інформації кращого досвіду
роки
молодіжної політики,
організації інклюзивного навчання
управління інформаційної
діяльності та комунікацій з
громадськістю облдержадміністрації, місцеві органи
управління освітою
VII. Залучення ресурсів для виконання Регіонального плану
1.
Здійснення аналізу та планування
2019-2024
Департамент фінансів,
перерозподілу фінансових ресурсів
роки
департамент освіти, науки та
кожного закладу інституційного
молодіжної політики,
догляду та виховання дітей для
департамент соціальної
створення послуг нового типу
політики, департамент охорони
здоров’я, служба у справах дітей
облдержадміністрації
2.
Проведення заходів щодо
2019-2026
Департамент фінансів,
виявлення позабюджетних коштів
роки
департамент освіти, науки та
молодіжної політики,
департамент соціальної

Погодження плану
зустрічей з ключовими
аудиторіями для
обговорення плану
трансформації

Висвітлено через ЗМІ
кращий досвід організації
інклюзивного навчання

Аналіз проведений.
План використання
фінансових ресурсів
розроблений

Впроваджені
проекти.
Використані
позабюджетні джерела

політики, департамент охорони
здоров’я, служба у справах дітей
облдержадміністрації неурядові
організації (за згодою)
VIII. Моніторинг та оцінка виконання Регіонального плану
1.
Планування
і
проведення
2019-2026
Департамент освіти, науки та
моніторингу та оцінки виконання
роки
молодіжної політики,
Регіонального плану структурними
департамент соціальної
підрозділами облдержадміністрації
політики, департамент охорони
здоров’я, департамент фінансів,
управління інформаційної
діяльності та комунікацій з
громадськістю, служба у справах
дітей облдержадміністрації
2.
Підготовка
та
оприлюднення Щороку (до Департамент освіти, науки та
щорічного підсумкового звіту про
01.02.
молодіжної політики,
результати проведення моніторингу наступним за департамент соціальної
виконання Регіонального плану
звітним
політики, департамент охорони
роком)
здоров’я, департамент фінансів,
управління інформаційної
діяльності та комунікацій з
громадськістю, служба у справах
дітей облдержадміністрації
3.
Плановий перегляд і кореляція
2021 рік
Департамент освіти, науки та
Регіонального плану
2024 рік
молодіжної політики,
2026 рік
департамент соціальної
політики, департамент охорони
здоров’я, департамент фінансів,
управління інформаційної
діяльності та комунікацій з
громадськістю, служба у справах

Затверджені
плани

відомчі

Опублікований звіт

Внесення змін та
доповнень до
Регіонального плану (у
разі потреби)

4.

Проведення незалежної оцінки
впровадження Регіонального плану
і стану дітей в процесі реалізації
реформи

5.

Висвітлення результатів
моніторингу на офіційному сайті
облдержадміністрації, на сайтах її
структурних підрозділів

Начальник служби
у справах дітей
облдержадміністрації

2021 рік
2025 рік

2019-2026
роки

дітей облдержадміністрації
Департамент освіти, науки та
молодіжної політики,
департамент соціальної
політики, департамент охорони
здоров’я, департамент фінансів,
управління інформаційної
діяльності та комунікацій з
громадськістю, служба у справах
дітей облдержадміністрації
Департамент освіти, науки та
молодіжної політики,
департамент соціальної
політики, департамент охорони
здоров’я, департамент фінансів,
управління інформаційної
діяльності та комунікацій з
громадськістю, служба у справах
дітей облдержадміністрації

Публікації результатів у
засобах масової
інформації

Висвітлено на сайтах

Іван Ковалик

