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Виконавчий комітет Запорізької міської ради 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 

 
Соціальний супроводу сімей, у яких виховуються діти-сироти і діти, 

позбавлені батьківського піклування-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  

 

  

1. Перелік категорій 

одержувачів послуги 

Сім'ї, у яких виховуються діти-сироти і діти, 

позбавлені батьківського піклування 

2. Вичерпний перелік 

документів, необхідних для 

отримання послуги, а також 

вимоги до них 

Підставою для отримання соціальної послуги є 

рішення уповноваженого органу за місцем 

проживання/перебування (управління соціального 

захисту населення). 

Перелік документів зазначено у пункті 28 «Порядку 

організації надання соціальних послуг» (копії 

паспорту, податкового номеру, документів, які 

підтверджують пільги на отримання послуг, заява, 

довідки про доходи, тощо). 

3. Порядок та спосіб подання 

документів 

Для отримання соціальних послуг за рахунок 

бюджетних коштів особа або її законний представник 

разом з документами подає до уповноваженого органу 

за місцем свого проживання/перебування (управління 

соціального захисту населення) заяву про надання 

соціальних послуг у письмовій або електронній формі. 

У разі звернення до надавача послуги надається 

допомога у складанні заяви. 

4. Платність (безоплатність) 

надання послуги 
Безоплатно  

5. Строк надання послуги Прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу – 

постійно, сім’ї опікунів/піклувальників – у перший рік 

після влаштування дитини та за рік до повноліття 

6. Результат надання послуги У разі успішного виконання плану соціального 

супроводу реалізуються заходи що спрямовані на 

підвищення самостійності отримувача послуги, 

відповідальності за власну життєдіяльність та 

посилення потенціалу найближчого оточення 

7. Способи та місце отримання 

відповіді (результату) 

Соціальна послуга надається за місцем проживання 

(перебування) отримувача соціальної послуги або 

розташування суб’єкта, що надає соціальну послугу. 

8. Перелікпідстав для відмови у 

наданніпослуги 

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 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/587-2020-%D0%BF#n93


2 

піклування, пов'язаної із захистом прав дитини» 

Постанова Кабінету Міністрів України від 1 червня 

2020 р. № 587 «Про організацію надання соціальних 

послуг» 

Наказ міністерства соціальної політики України від 

11серпня 2017  № 1307 «Про затвердження Державного 

стандарту соціального супроводу сімей, у яких 

виховуються діти-сироти і діти, позбавлені 

батьківського піклування» 

Рішення Запорізької міської ради від 03.11.2021 №41 

«Про Запорізький міський центр соціальних служб» 

Рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради 

від 28.092021 р. № 344 «Про запровадження та 

організацію надання послуги патронату над дитиною» 

10. Примітка Послуга надається при взаємодії зі службою 

(управлінням) у справах дітей Запорізької міської ради 

 

 


