
Приорітетні форми влаштування дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування

ДИТЯЧИЙ БУДИНОК СІМЕЙНОГО ТИПУ

Право дитини на сім’ю прописане всіма законами. 
І це не лише законодавча норма, а й закон природи. 
Тільки в сім’ї дитина пізнає любов, почуває себе щасливою, 
вчиться будувати власну сім’ю, адже батьки не тільки дають їй життя, 
а й відповідають за догляд та виховання, передають досвід поколінь, 
прищеплюють моральні цінності та духовність, 
задовольняють щоденні потреби. 
Діти повинні зростати в сім’ях рідних батьків, 
але, коли це неможливо, альтернативою біологічній родині 
може слугувати інша сім’я. 
В Україні існує чотири форми 
сімейного влаштування дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування. 
За їх пріоритетністю перелік такий: 
усиновлення, опіка (піклування), 
прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу.
Можливо, саме Ваша сім’я стане для дитини 
центром тепла та злагоди, 
якого вона не зазнала від рідних батьків.



ДИТЯЧИЙ БУДИНОК СІМЕЙНОГО ТИПУ –

окрема сім’я, що створюється за бажанням подружжя або окремої особи, 

яка не перебуває у шлюбі, які беруть на виховання 

та спільне проживання не менш як дітей-сиріт і дітей, 

позбавлених батьківського піклування. 

Загальна кількість дітей, включно з рідними, 

у такій сім'ї не може перевищувати десяти осіб.

Особи, які створили дитячий будинок сімейного типу, 

отримують статус батьків-вихователів, а діти – статус вихованців.

На влаштування дитини-сироти та дитини, 

позбавленої батьківського піклування, 

в дитячий будинок сімейного типу потрібна згода дитини, 

якщо вона досягла такого віку та рівня розвитку, що може її висловити.



Створення 

дитячого будинку сімейного типу

Порядок створення дитячого будинку сімейного типу визначено 

Законом України 

«Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», 

Постановою Кабінету Міністрів України № 564 від 26 квітня 2002 року 

«Про затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу».



Перший етап –
включення потенційних батьків-вихователів до Банку даних 

про сім'ї потенційних усиновителів, 

опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів

(далі – Банк даних) 

1. Передусім, треба звернутися у Центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді 

за місцем проживання, де можна отримати консультацію з усіх питань, 

пов'язаних зі створенням дитячого будинку сімейного типу. 

2.    Подати в Центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді заяву 

про взяття на облік як кандидатів у батьки-вихователі. 

3.    Отримати в Центрі соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді  Направлення на 

проходження спеціального навчання для кандидатів у батьки-вихователі. 

Навчання проходить у Регіональному центрі соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. 

Після проходження курсу кандидатам у батьки-вихователі 

видається довідка про його проходження, 

а також рекомендація Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді 

щодо включення осіб до Банку даних як потенційних батьків-вихователів. 

4.     Зібрати пакет потрібних документів і разом із заявою 

про створення дитячого будинку сімейного типу подати до Служби у справах дітей. 

5.     На підставі поданих документів, з урахуванням успішності проходження курсу навчання, 

Служба у справах дітей дає висновок про доцільність (недоцільність) 

створення дитячого будинку сімейного типу. 

6.     Служба у справах дітей вносить відомості про осіб 

до Банку даних як про потенційних батьків-вихователів.



Другий етап –
отримання рішення про створення дитячого будинку сімейного типу 

Третій етап – пошук дітей

Дитячий будинок сімейного типу комплектується 

дітьми впродовж дванадцяти місяців 

з дня створення. 

Контролює його комплектування 

місцева служба у справах дітей.

Кандидати в батьки-вихователі 

подають заяву в районну державну адміністрацію 

або виконавчий орган міської ради 

про створення дитячого будинку сімейного типу. 

Голова районної державної адміністрації чи виконкому міської ради 

видає розпорядження про створення дитячого будинку сімейного типу, 

після чого між органом, який ухвалив рішення, 

і батьками-вихователями укладається договір 

про організацію діяльності дитячого будинку сімейного типу. 



ВИМОГИ ДО БАТЬКІВ-ВИХОВАТЕЛІВ :

Відповідно до Положення про дитячий будинок сімейного типу, 

затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 564 від 26.04.2002, 

батьками-вихователями можуть бути повнолітні та працездатні особи, 

які перебувають у шлюбі або одинока особа, яка не перебуває у шлюбі, 

які відповідають таким умовам:

• Вік

Влаштування дітей у дитячий будинок сімейного типу проводиться 

з урахуванням віку батьків-вихователів та дітей у такий спосіб, 

щоб на час досягнення батьками-вихователями пенсійного віку 

всі вихованці досягли віку вибуття з дитячого будинку сімейного типу. 

У разі досягнення пенсійного віку одним з батьків-вихователів час перебування дітей 

визначається за віком молодшого з батьків. 

В окремих ситуаціях дитячий будинок сімейного типу може працювати 

і після досягнення батьками-вихователями пенсійного віку, 

але не більш ніж упродовж п'яти років.

• Дохід

Середньомісячний сукупний дохід сім'ї в розрахунку на одну особу 

за попередні шість місяців, що передували місяцю звернення із заявою 

про утворення дитячого будинку сімейного типу, 

не може бути меншим від розміру прожиткового мінімуму, 

встановленого законом для відповідних соціальних і демографічних груп населення.



Створити дитячий будинок сімейного типу можуть 

повнолітні та працездатні особи, за винятком:
• осіб, визнаних у встановленому порядку недієздатними або обмежено дієздатними; 

• осіб, позбавлених батьківських прав; 

• осіб, які були усиновлювачами, опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, 

батьками-вихователями іншої дитини, але усиновлення було скасовано 

або визнано недійсним, опіку, піклування чи діяльність прийомної сім'ї 

або дитячого будинку сімейного типу було припинено з їх вини; 

• осіб, які за станом здоров'я не можуть виконувати обов'язки щодо виховання дітей 

(інваліди I і II групи, які за висновком медико-соціальної експертної комісії 

потребують стороннього догляду, особи, 

в яких офіційно зареєстровані асоціальні прояви, нахили до насильства); 

• осіб, які перебувають на обліку або на лікуванні у психоневрологічному 

чи наркологічному диспансері;

• осіб, які зловживають спиртними напоями або наркотичними засобами; 

• осіб, які страждають на хвороби, перелік яких 

затверджений МОЗ щодо осіб, які не можуть бути усиновлювачами; 

• осіб, які були засуджені за злочини проти життя і здоров'я, 

волі, честі та гідності, статевої свободи та статевої недоторканості особи, 

проти громадської безпеки, громадського порядку та моральності, 

у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, 

а також за злочини, передбачені статтями 148, 150, 150-1, 164, 166, 167, 169, 181, 187, 324 

і 442 Кримінального кодексу України , 

або мають непогашену чи не зняту в установленому законом порядку судимість 

за вчинення інших злочинів; 

• осіб, які не мають постійного місця проживання та постійного заробітку (доходу). 



За рахунок яких коштів утримуються вихованці 
дитячого будинку сімейного типу?

Фінансування дитячого будинку сімейного типу 

відбувається з державного бюджету.

Розмір державної соціальної допомоги 

на дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, 

становить два прожиткових мінімуми 

для дітей відповідного віку.

За вихованцями зберігаються раніше призначені 

аліменти, пенсія, інші види державної допомоги.

У разі, коли дитині виплачується пенсія, 

аліменти, стипендія, інші державні допомоги, 

розмір допомоги визначається як різниця 

між двома прожитковими мінімумами 

та розміром інших виплат.

Суми коштів, що належать вихованцям як пенсія, 

аліменти чи інші види державної допомоги, 

переходять у розпорядження батьків-вихователів 

і витрачаються на утримання вихованців.



Перелік документів, які необхідно подати до органу, який приймає 

рішення про створення дитячого будинку сімейного типу:

• заява кандидатів у батьки-вихователі про утворення дитячого будинку сімейного типу 

із зазначенням інформації про наявність або відсутність кредитних зобов’язань;

• довідку про склад сім'ї (форма 3)

• копію свідоцтва про шлюб (для подружжя); 

• довідку про проходження курсу підготовки і рекомендацію центру соціальних служб для сім'ї, 

дітей та молоді щодо включення їх у банк даних про сім'ї потенційних усиновителів, 

опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів; 

• копії паспортів; 

• довідку про доходи за останні шість місяців 

або довідка про подану декларацію про майновий стан і доходи 

(про сплату податку на доходи фізичних осіб 

та про відсутність податкових зобов’язань з такого податку); 

• довідка про наявність / відсутність 

виконавчого провадження стосовно боргових зобов’язань;

• довідку про стан свого здоров'я та осіб, 

які проживають разом з ними; 

• письмову згоду всіх повнолітніх членів сім'ї, 

які проживають разом з кандидатами 

у батьки-вихователі, 

якщо останні вирішили створити 

дитячий будинок сімейного типу 

на власній житловій площі, 

засвідчену нотаріально. 


