
К АБІ НЕТ  М І НІ СТРІ В У К РАЇ НИ  

П ОСТ АН ОВА  

від 02 вересня 2020 р. № 853 

Київ 

Деякі питання, пов’язані з реформуванням системи інституційного догляду 

та виховання дітей 

Кабінет Міністрів України постановляє: 

1. Установити, що на початок 2020/2021 навчального року діти, по 

відношенню до яких батьки або інші законні представники виявили бажання 

щодо їх зарахування на цілодобове перебування до інтернатів (пансіонів) 

закладів загальної середньої освіти, проте з об’єктивних причин не встигли 

отримати рішення органу опіки та піклування, передбачене Порядком 

зарахування дітей на цілодобове перебування до закладів незалежно від типу, 

форми власності та підпорядкування, затвердженим постановою Кабінету 

Міністрів України від 1 червня 2020 р. № 586 “Деякі питання захисту дітей в 

умовах боротьби з наслідками гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2”  (Офіційний вісник України, 2020 р., № 

57, ст. 1780) (далі — Порядок), можуть тимчасово (на період навчального року) 

зараховуватися до закладу на цілодобове перебування відповідно до наказу 

керівника відповідного закладу. 

Обласним, Київській міській державним адміністраціям разом з органами 

місцевого самоврядування до кінця 2020/2021 навчального року вжити заходів до 

виконання Порядку щодо зарахування дітей, які були влаштовані до закладів, 

відповідно до пункту 1 цієї постанови та щомісяця інформувати Міністерство 

соціальної політики про проведену роботу. 

У разі прийняття протягом 2020/2021 навчального року органом опіки та 

піклування рішення про недоцільність цілодобового перебування дитини в 

інтернаті (пансіоні) закладу загальної середньої освіти така дитина за згодою 

батьків або інших законних представників може продовжувати навчання в цьому 

закладі до завершення навчального року. 

2. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються. 



3. Міністерству соціальної політики, Міністерству освіти і науки, 

Міністерству охорони здоров’я, Міністерству внутрішніх справ у тримісячний 

строк привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цією 

постановою. 

4. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування та застосовується з 

1 вересня 2020 року. 

        Прем’єр-міністр України                                   Д. ШМИГАЛЬ 

Інд. 73 

 


