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Влаштування до сімейних форм виховання - підбір та 

навчання прийомних батьків, батьків-вихователів, 

опікунів/піклувальників, патронатних вихователів; 

супроводження прийомних сімей, дитячих будинків 

сімейного типу, патронатних сімей; сприяння поверненню 

дитини до біологічної родини 

 
Запорізький міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 

 

  

1. Перелік категорій 

одержувачів послуги 

Мешканці м. Запоріжжя, в т. з числа вимушено переміщених 

осіб,, які виявили намір взяти на виховання дитину-сироту чи 

дитину, позбавлену батьківського піклування; або на 

тимчасовий догляд, виховання та реабілітацію дитину на 

період подолання нею, її батьками або іншими законними 

представниками складних життєвих обставин. 

2. Вичерпний перелік 

документів, необхідних 

для отримання послуги, а 

також вимоги до них 

- Заява (від подружжя приймається спільна заява, підписана 

обома подружжями); 

- довідка про доходи за останні шість місяців або копія 

декларації про доходи, засвідчена в установленому порядку; 

- документ, що підтверджує право власності або користування 

житловим приміщенням; 

- копія свідоцтва про шлюб (для осіб, які перебувають у 

шлюбі); 

- копія паспорта; 

- висновок про стан здоров'я заявника, складений за формою; 

- довідка від нарколога та психіатра для осіб, які проживають 

разом із заявниками; 

- довідка про наявність чи відсутність судимості для кожного 

заявника, видана органами внутрішніх справ за місцем 

проживання заявника; 

- письмова згода всіх повнолітніх членів сім'ї, що проживають 

разом з особою, яка бажає взяти дитину-сироту або дитину, 

позбавлену батьківського піклування, під опіку, піклування, 

утворити прийомну сім'ю або на власній житловій площі - 

дитячий будинок сімейного типу, засвідчена нотаріально або 

написанавласноручно в присутності посадової особи, яка 

здійснює прийом документів, про що робиться позначка на 

заяві із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові, підпису 

посадової особи та дати. 

3. Порядок та спосіб 

подання документів 

При бажанні створити прийомну сім’ю, дитячий будинок 

сімейного типу, патронатну сім’ю - 

документиподаютьсяособистогромадяниномабозаконнимпредс

тавникомдо Запорізького міського центру соціальних служб 

для сім’ї, дітей та молоді.При оформленні опіки/піклування - 

до відділу служби (управління) у справах дітей за місцем 

проживання. 

4. Платність 

(безоплатність) надання 
Безоплатно  

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/866-2008-%D0%BF/paran363#n363
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послуги 

5. Строк надання послуги До 30 календарних днів згідно з Законом  України  „Про  

звернення  громадян” 

6. Результат надання 

послуги 

Проходження курсів навчання з виховання дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування; видачадовідки про 

проходження курсу  і рекомендації центру соціальних служб 

для сім'ї, дітей та молоді щодо включення кандидатів до 

єдиного банку даних. 

7. Способи та місце 

отримання відповіді 

(результату) 

Соціальна послуга надається при зверненні у приміщенні 

Запорізького міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей 

та молоді у робочий час 

8. Перелік підстав для 

відмови у наданні 

послуги 

Наявність у особи ознак, зазначених в статті 212 Сімейного 

кодексу України. 

9. Акти законодавства, що 

регулюють порядок та 

умови надання послуги 

 

Закон України «Про соціальні послуги» 

Закон України «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю» 

Постанова Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. 

№ 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, 

пов'язаної із захистом прав дитини» 

Постанова Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2013 р. 

№ 896 «Про затвердження Порядку виявлення сімей (осіб), які 

перебувають у складних життєвих обставинах, надання їм 

соціальних послуг та здійснення соціального супроводу таких 

сімей (осіб)» 

Рішення Запорізької міської ради від 21.12.2016 р.            № 57 

« Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2013 

№24 «Про затвердження Положення про Запорізький міський 

центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді» 

10. Примітка Послуга надається при взаємодії зі службою (управлінням) у 

справах дітей Запорізької міського ради 

 

 


