Прийомні сім’ї

Хто може стати прийомними батьками?

Прийомними батьками може стати як подружжя, так і особа, що не перебуває в шлюбі,
працездатного віку.

Середньомісячний сукупний дохід на кожного члена Вашої сім'ї, обчислений за останні
шість календарних місяців, не може бути менший ніж розмір прожиткового мінімуму,
встановлений законом для відповідних соціальних і демографічних груп населення.

Особи, які виявили бажання стати прийомними батьками, в обов'язковому порядку мають
пройти навчання, організоване обласним центром соціальних служб із залученням
спеціалістів з питань психології, педагогіки, медицини тощо, за програмою,
затвердженою Мінсоцполітики.

Слід враховувати, що Ви не отримаєте дозволу на створення прийомної сім’ї, коли хоча б
один із Вас не пройде курс підготовки, визнаний в установленому порядку недієздатним
або обмежено дієздатним, позбавлений батьківських прав, чи це колишній опікун,
піклувальник, усиновитель, прийомний
батько, батько-вихователь іншої дитини, але усиновлення було скасовано або визнано
недійсним, опіку, піклування чи діяльність прийомної сім'ї або дитячого будинку сімейного
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типу було припинено з його вини.

Існують також обмеження для кандидатів у прийомні батьки за віком. Влаштування дітей
у прийомну сім’ю проводиться з урахуванням віку прийомних батьків та дітей, щоб на час
досягнення обома прийомними батьками пенсійного віку всі прийомні діти досягли віку
вибуття з прийомної сім’ї, тобто повноліття. У разі досягнення пенсійного віку одним з
прийомних батьків час перебування дітей визначається за віком молодшого з батьків.

Не можуть бути прийомними батьками особи, 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, 442
Кримінального кодексу України або мають непогашену чи не зняту в установленому
законом порядку судимість за вчинення інших злочинів.

Не можуть бути прийомними батьками особи, які за станом здоров'я не можуть
виконувати обов'язки щодо виховання дітей (особи з інвалідністю I і II групи, які за
висновком медико-соціальної експертної комісії потребують стороннього догляду, особи,
в яких офіційно зареєстровані асоціальні прояви, нахили до насильства), перебувають на
обліку або на лікуванні у психоневрологічному чи наркологічному диспансері, зловживаю
ть спиртними напоями або наркотичними засобами,
страждають на хвороби, перелік яких затверджений МОЗ щодо осіб, які не можуть бути
усиновлювачами.
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Певні вимоги висуваються і до членів родини прийомних батьків. Вам буде відмовлено у
створенні прийомної сім’ї, якщо з Вами на спільній житловій площі проживають члени сім’ї
(у тому числі малолітні та неповнолітні діти), які мають глибокі органічні ураження
нервової системи, хворі на СНІД (крім сімей, які беруть на виховання дітей, уражених
ВІЛ-інфекцією), алкогольну, наркотичну залежність, відкриту форму туберкульозу,
психотичні розлади, в яких офіційно зареєстровано асоціальні прояви, нахили до
насильства.

2. Фінансове і матеріальне забезпечення прийомних сімей

Запровадження фінансового механізму за принципом "гроші ходять за дитиною",
дозволило всім дітям з соціальними статусами дитина-сирота чи дитина, позбавлена
батьківського піклування, в прийомних сім’ях отримувати соціальну допомогу, а
прийомним батькам - грошове забезпечення.

Розмір державної соціальної допомоги становить 2,5 прожиткового мінімуму для дітей
відповідного віку, для дітей з інвалідністю - 3,5 прожиткового мінімуму для дітей
відповідного віку. Для осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, віком від 18 до 23 років, які навчаються у закладах загальної середньої
освіти, за денною формою навчання у закладах професійної (професійно-технічної),
фахової передвищої та вищої освіти, до закінчення відповідних закладів освіти розмір
державної соціальної допомоги становить 2,5 прожиткового мінімуму для працездатної
особи, для осіб з інвалідністю - 3,5 прожиткового мінімуму для працездатної особи.
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У разі коли дитині виплачуються призначені в установленому порядку пенсія, аліменти,
стипендія чи державна допомога, розмір державної соціальної допомоги визначається
як різниця між встановленим для дитини розміром державної соціальної допомоги та
розміром зазначених виплат за попередній повний місяць на дату влаштування дитини у
прийомну сім’ю (крім державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства
та дітям з інвалідністю).

Одному із прийомних батьків виплачується грошове забезпечення. Розмір грошового
забезпечення встановлюється на рівні одного прожиткового мінімуму для працездатної
особи на кожну прийомну дитину і не залежить від пенсії, аліментів, стипендії чи
державної допомоги на кожну прийомну дитину.

Кошти, що виділяються на утримання дітей у прийомній сім'ї, перераховуються

на особовий рахунок одного з прийомних батьків у банківській установі за їх вибором або
через структурні підрозділи акціонерного товариства “Укрпошта” за місцем проживання
дитини у прийомній сім’ї. Заощаджені протягом року кошти вилученню не підлягають і
використовуються прийомними батьками для задоволення потреб прийомних дітей у
наступному році.

4 / 10

Прийомні сім’ї

Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування щороку
забезпечують оздоровлення та відпочинок прийомних дітей. Прийомні діти, які за
медичними показаннями потребують санаторно-курортного лікування, забезпечуються
путівками до спеціалізованих санаторіїв органом, який прийняв відповідне рішення.
Прийомні діти та рідні діти прийомних батьків, які проживають в одній прийомній сім’ї,
направляються до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку за рахунок коштів
державного бюджету.

3. Перелік документів на дитину, яку вирішили взяти в прийомну сім’ю

На кожну дитину, яка передається у прийомну сім’ю, органи опіки та піклування
зобов’язані видати такі документи:

- рішення органу опіки і піклування про направлення дитини у прийомну сім'ю;

- свідоцтво про народження дитини;
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- висновок про стан здоров’я, фізичний та розумовий розвиток дитини;

- документ про освіту; висновок про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку
дитини, що надається інклюзивно-ресурсним центром (за наявності);

- рішення органу опіки і піклування за місцем походження дитини-сироти або дитини,
позбавленої батьківського піклування, про встановлення відповідного статусу такої
дитини та документи, на підставі яких ухвалено таке рішення (документи про батьків або
осіб, що їх замінюють: копія свідоцтва про смерть, вирок або рішення суду, довідка про
хворобу, розшук батьків та інші документи, що підтверджують відсутність батьків або
неможливість виховання ними своїх дітей тощо; опис належного дитині майна, у тому
числі житла, та відомості про осіб, які відповідають за його збереження);

- довідка про наявність та місцеперебування братів і сестер чи інших близьких родичів
дитини;

- пенсійне посвідчення на дітей, які одержують пенсію, копія ухвали суду про стягнення
аліментів.
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4. Перелік документів, які необхідно подати до органу, який приймає рішення про
утворення прийомної сім’ї

Вам потрібно підготувати і передати в районну державну адміністрацію чи до
виконавчого комітету міської ради (міст обласного значення) наступні документи:

- заяву кандидатів у прийомні батьки про утворення прийомної сім’ї із зазначенням
інформації про наявність або відсутність кредитних зобов’язань;

- копію документів, що посвідчують особу кандидатів у прийомні батьки;

- довідку про реєстрацію місця проживання особи (для кандидатів у прийомні батьки та
членів сім’ї, які проживають з ними на спільній житловій площі);
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- копію свідоцтва про шлюб (для подружжя);

- висновок про стан здоров’я заявника за формою згідно з додатком 5 до Порядку
провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав
дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. №
866 - для заявників та членів сім’ї, які проживають з ними на спільній житловій площі;

- довідку про доходи потенційної прийомної сім’ї за останні шість місяців або довідку про
подану декларацію про майновий стан і доходи (про сплату податку на доходи фізичних
осіб та про відсутність податкових зобов’язань з такого податку);

- довідку про наявність або відсутність виконавчого провадження стосовно боргових
зобов’язань;

- довідку про наявність або відсутність судимості, видану територіальним органом з
надання сервісних послуг МВС за місцем проживання заявника (для кожного заявника
та членів сім’ї, які проживають з ними на спільній житловій площі);
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- копію документа, що підтверджує право власності на житло кандидатів у прийомні
батьки;

- довідку про проходження курсу навчання з виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування;

- письмову згоду всіх повнолітніх членів сім’ї, які проживають разом із кандидатами у
прийомні батьки, на утворення прийомної сім’ї, засвідчену нотаріально або написану
власноручно в присутності посадової особи, яка приймає документи, про що робиться
позначка на заяві із зазначенням прізвища, імені, по батькові, підпису посадової особи та
дати.

Строк дії зазначених документів становить 12 місяців з дня їх видачі, якщо інше не
передбачено законодавством.

Кандидатури потенційних прийомних батьків та кандидатури дітей, які передаються на
виховання, погоджуються з органами опіки та піклування, тобто, районною державною
адміністрацією або виконавчим комітетом міської ради.
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