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Щороку в українських судах розглядається близько 10 тисяч справ щодо позбавлення 
батьківських прав, і близько 80% з цих справ задовольняються, отже діти потребують 
сімейного влаштування. 

 Січень 2021 року: в інтернатних закладах перебуває 77 010 дітей, із них  34 159 на цілодобовому 
перебуванні. 
Це на 19% менше у порівнянні із  майже 42 000 дітей, які цілодобово перебували в інтернатних закладах на початок 
запровадження карантину в березні 2020 року. 

Чому наша зустріч актуальна? 

Відповідно до закону № 562-IX в Україні  затверджено 1470 територіальних громад, в яких   
громадах створені 525 служб у справах дітей.

75 ЦСПР та 8 притулків для дітей переповнені: щороку влаштовуються понад 10 тис. 
дітей, практично всі - сімейні діти! 
Сталою є ганебна практика «проживання» дітей за соціальними показниками в лікарнях.

Протягом  2020-го, в Україні народилося близько 300 тисяч малюків. 



Захист прав дітей - одне з головних завдань громад у 
процесі децентралізації

…виявлення підтримка оцінка потреб надання соціальних послуг
захист прав представлення інтересів розвиток відповідно до
потреб вирішення соціальних проблем налагодження взаємодії
місцеве бюджетування …
НА ЧАСІ Розвиток в громаді необхідної соціальної інфраструктури
та мережі надавачів соціальних послуг

Конституція України
Стаття 52.

Діти рівні у своїх правах незалежно від походження, 
а також від того, народжені вони у шлюбі чи поза 
ним.





А цій дитині що потрібно? 





ДІТИ які за різних обставин тимчасово не можуть
перебувати у власній сім ї або їхні батьки чи особи які
їх заміняють не можуть піклуватись про них

ДІТИ батьки або особи які їх заміняють померли
пропали безвісті

ДІТИ батьки яких потребують термінового лікування

новонароджені ДІТИ від яких відмовились батьки

ДІТИ залишеним батьками без догляду

ДІТИ з сімей в яких існує загроза їх життю та здоров
ю

ДІТИ які зазнали насильства жорстокого поводження

Які діти можуть потребувати послуги
патронату



Чого потребує дитина та її сім я яка
опинилася в складних життєвих
обставинах



СІМЕЙНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ: глава 20 ст. 252 - 256
 ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ОХОРОНУ ДИТИНСТВА»:

 СТ. 1 – «ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЙКРАЩИХ ІНТЕРЕСІВ ДИТИНИ» + 
«ДИТИНА, ЯКА ПЕРЕБУВАЄ В СЖО»

 СТ.23 – «ДІТИ, ЯКІ ПОТРЕБУЮТЬ ОСОБЛИВОГО ЗАХИСТУ 
ДЕРЖАВИ»

ПОСТАНОВА КМУ «Деякі питання запровадження патронату над
дитиною» №148 від 16 березня 2017 року:  

Патронат урегульовує: 

Порядок створення та діяльності сім’ї патронатного вихователя,    
влаштування, перебування дитини в сім’ї патронатного вихователя;

Типовий договір про патронат над дитиною;
Порядок оплати послуг патронатного вихователя та виплати 

соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного 
вихователя.

http://n13
http://n13
http://n101
http://n103
http://n103
http://n103


Алгоритм влаштування дітей під патронат та їх вибуття в т ч
співробітництво громад під час організації патронату

Влаштування дитини під патронат можливе:

за згодою її батьків/законних представників;
за письмової згоди дитини, у разі, коли вона досягла такого віку та рівня розвитку, що 
може її висловити;

без згоди її батьків/законних представників 
                                                                      за наявності:

✔рішення про негайне відібрання дитини,
✔акту про покинуту чи знайдену дитину, дитину, яку батьки відмовилися забрати з пологового 

будинку, іншого медичного закладу,
✔у разі відсутності відомостей про місце перебування батьків/законних представників, 
✔за наявності безпосередньої загрози життю чи здоров’ю дитини що підтверджено актом 

проведення оцінки рівня безпеки дитини.



Після прийняття рішення про влаштування дитини органом 
опіки та піклування не пізніше ніж через п’ять робочих днів з 
патронатним вихователем укладається договір про патронат 
над дитиною.

        Факт передачі дитини завжди закріплюється актом 
прийому – передачі дитини, саме з цього починається етап 
повної відповідальності патронатного вихователя за її життя та 
здоров’я. 

        Процедури вироблення рішень щодо вже влаштованої 
дитини виписано в пунктах 22-25 Порядку створення та 
діяльності сім’ї патронатного вихователя, влаштування, 
перебування дитини в сім’ї патронатного вихователя. 



 
• ДИТИНА залишається проживати у СВОЇЙ ГРОМАДІ, 

максимально наближено до родини, свого соціального 

оточення та спеціалістів, які надають підтримку її батькам

• на період вирішення проблем ДИТИНА тимчасово                      

«в гостях» в професійній патронатній сім’ї, за її життя і 

здоров’я відповідає патронатний вихователь

• створені належні умови для освіти, розвитку, якісної 

соціально-психологічної  реабілітації ДИТИНИ

• біологічна сім’я ПІД СУПРОВОДОМ фахівця з соціальної 

роботи, має можливість спілкуватись з ДИТИНОЮ під час 

її перебування під патронатом



•ГРОМАДА не витрачає кошти на утримання ДИТИНИ в інтернаті, ЦСПРі, чи 

притулку

•можливість ГРОМАДИ самій визначати ПОТРЕБУ У РОЗВИТКУ ПОСЛУГИ 

ПАТРОНАТУ та організовувати пошук та якісний відбір кандидатів у патронатні 

вихователі. 

•оптимальний час для ПРИЙНЯТТЯ НАЙКРАЩОГО ДЛЯ ДИТИНИ РІШЕННЯ, яке 

максимально відповідає її потребам (протягом 3-х, максимум 6 міс.)

•можливість РАННЬОГО ВТРУЧАННЯ в сім’ю, яка перебуває в складних життєвих 

обставинах та запобігання  недогляду дитини, жорстокого ставлення до неї, 

попередження потрапляння ДИТИНИ в інтернатні заклади та ЦСПР/притулку

•системний МОНІТОРИНГ можливості повернення дитини до батьків, або 

ПОШУК нової сім’ для ДИТИНИ



Щоб отримати додаткову інформацією щодо 
запровадження патронату, пошуку, відбору 
кандидатів та підготовки кандидатів

звертайтесь до:

Стрига Лариса Іванівна, 

Старший фахівець із соціальної роботи

Міжнародної благодійної організації

«Партнерство «Кожній дитині»

067 794 10 12, l.stryga@p4ec.org.ua 

•

перегляньте:

❑ Методичні рекомендації щодо 
пошуку та відбору кандидатів у 
патронатні вихователі:

✔ на сайті Мінсоцполітики: 

https://www.msp.gov.ua/content/patronat-nad-ditin

oyu.html

✔ на сайті МБО «Партнерство «Кожній 

дитині»:http://www.p4ec.org.ua/ua/learning

•

https://www.msp.gov.ua/content/patronat-nad-ditinoyu.html
https://www.msp.gov.ua/content/patronat-nad-ditinoyu.html
http://www.p4ec.org.ua/ua/learning


ДЯКУЮ за увагу! ☺


