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СОЦІАЛЬНИЙ СУПРОВІД СІМЕЙ, У ЯКИХ 

ВИХОВУЮТЬСЯ  

ДІТИ-СИРОТИ, ДІТИ, ПОЗБАВЛЕНІ 

БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ 
 

1. 
Зміст 

послуги 

Комплексна допомога у створенні та підтримці позитивного 

соціально-психологічного клімату в сім’ї; адаптація дитини в 

нових умовах; створення належних умов для забезпечення 

індивідуальних потреб кожної дитини-сироти та дитини, 

позбавленої батьківського піклування, у розвитку та вихованні; 

захист майнових, житлових та інших прав дитини; сприяння 

навчанню та розвитку дитини; допомога у зміцненні/відновленні 

родинних та суспільно корисних зв’язків; допомога у створенні та 

забезпеченні умов для приоритетного права дитини на 

усиновлення; підготовка дитини до виходу з сім’ї, в тому числі і до 

самостійного життя. 

 Зміст і обсяг соціальної послуги соціального супроводу для 

кожного її отримувача визначаються залежно від індивідуальних 

потреб і зазначаються в плані соціального супроводу. 

2. 

Документи, 

необхідні для 

отримання 

соціальної 

послуги 

Підставою для отримання соціальної послуги соціального 

супроводу є рішення виконавчого органу сільської ради про 

утворення прийомної сім’ї, дитячого будинку сімейного типу та 

передання до них дітей, а також рішення вищезазначених органів 

про встановлення опіки, піклування або рішення суду. 

 

3.  
Форма 

надання 

Соціальна послуга соціального супроводу надається за місцем 

проживання (перебування) отримувача соціальної послуги 

соціального супроводу або в приміщенні суб’єкта, що надає 



послуги соціальну послугу соціального супроводу. 

4.  

Термін 

надання 

послуги 

Прийомній сім’ї, дитячому будинку сімейного типу - постійно; 

сім’ї опікуна, піклувальника - протягом року після влаштування 

дитини під опіку, піклування та протягом року до завершення 

піклування, а також за поданням відповідної служби у справах 

дітей у разі потреби. 

 

5.  
Соціальні 

групи 

Прийомні діти, діти-вихованці, діти, які перебувають на вихованні 

в сім’ях опікунів, піклувальників, прийомні батьки, батьки-

вихователі, опікуни, піклувальники, біологічні діти прийомних 

батьків, батьків-вихователів, опікунів, піклувальників, інші члени 

сім’ї, які спільно з ними проживають. 

6. 

Умови 

надання 

послуги 

Безоплатно 

7. 

Правові 

підстави для 

надання 

соціальної 

послуги 

Державний стандарт соціального супроводу сімей, у яких 

виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського 

піклування, затверджений наказом Міністерства соціальної 

політики України від 11.08.2017 року № 1307 «Про затвердження 

Державного стандарту соціального супроводу сімей, у яких 

виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського 

піклування». 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1089-17#Text 

8. 

Підстави для 

відмови у 

наданні 

соціальної 

послуги 

Відсутні 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1089-17#n13
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1089-17#n13
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1089-17#n13

