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ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ

Однією з найвищих соціальних цінностей держави є соціальний 
захист дітей, що потребують особливої соціальної уваги та підтримки. 

Згідно Закону України “Про оздоровлення та відпочинок дітей” до 
дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, належать 
наступні категорії дітей, зокрема: 

 - діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування; 
- діти осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пунктів 

19-21 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захисту"; 

- діти, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі 
проведення антитерористичних операцій, здійснення заходів із 
забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування 
збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, 
бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, 
контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичних 
операцій, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і 
оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у 



Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів, а 
також внаслідок захворювання, одержаного у період участі в 
антитерористичній операції, у здійсненні заходів із забезпечення 
національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії 
Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях; 

- діти, один із батьків яких загинув під час масових акцій 
громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи 
каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту; 

- діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи; 
- діти, які проживають у населених пунктах, розташованих на лінії 

зіткнення; 
- рідні діти батьків-вихователів або прийомних батьків, які 

проживають в одному дитячому будинку сімейного типу або в одній 
прийомній сім’ї; 

- діти, взяті на облік службами у справах дітей як такі, що 
перебувають у складних життєвих обставинах; 

- діти з інвалідністю; 
- діти, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; 
- діти, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних 

аварій, катастроф; 
- діти з багатодітних сімей; 
- діти з малозабезпечених сімей; 
- діти, батьки яких загинули від нещасного випадку на виробництві 

або під час виконання службових обов’язків, у тому числі діти журналістів, 
які загинули під час виконання службових обов’язків; 

- діти, одному з батьків яких встановлено інвалідність I або II групи; 
діти, які перебувають на диспансерному обліку. 

Законом України “Про повну загальну середню освіту” на кожному 
рівні повної загальної середньої освіти освітній процес організовується в 
безпечному освітньому середовищі та здійснюється з урахуванням вікових 
особливостей, фізичного, психічного та інтелектуального розвитку дітей, 
їхніх особливих освітніх потреб. 

Законом визначені три рівні повної загальної середньої освіти: 
1) початкова освіта;
2) базова середня освіта;
3) профільна середня освіта.



Відповідно до ст. 16 та ч. 9 ст. 17 Закону України «Про статус 
народного депутата України» прошу надати адресний перелік закладів 
загальної середньої освіти в Солом’янському районі міста Києва з 
зазначенням кількості дітей, які потребують особливої соціальної 
уваги та підтримки, за рівнями освіти та категоріями дітей відповідно 
до вищенаведеного переліку.  

Про результати розгляду звернення повідомити у встановлений 
законодавством строк на електронну скриньку hryshchuk@rada.gov.ua з 
зазначенням теми листа. 

З повагою, 
народний депутат України                                              Роман Грищук
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