
– сім’я або 

окрема особа, яка не перебуває у 

шлюбі, що добровільно за плату взяла 

на виховання та спільне проживання 

від одного до чотирьох дітей-сиріт та 

дітей позбавлених батьківського 

піклування. Діти, уражені ВІЛ-

інфекцією, можуть влаштуватися для 

спільного проживання у прийомні 

сім’ї за наявністю відповідних рішень 

та висновків органів опіки та 

піклування і закладів охорони 

здоров’я, а їх кількість не повинна 

перевищувати чотирьох осіб 

(Постанова КМ №107 (107-2006-п) від 

06.02.2006) 

     

       Рішення про утворення прийомної 

сім’ї приймається Чортківською 

міською радою на підставі заяви сім’ї 

або окремої особи, які виявили 

бажання утворити прийомну сім’ю, за 

поданням відповідного висновку 

служби у справах дітей Чортківської 

міської ради, про можливість 

утворення прийомної сім’ї за 

результатами проходження курсу 

підготовки і рекомендацією ТОЦСС. 
 

забезпечення дітей-сиріт і дітей, 

позбавлених батьківського піклування 

належними умовами для зростання в 

родинному оточенні. 
 

 

 

 
 

 визнаний в установленому порядку 

недієздатними або обмежено-

дієздатними; 

 позбавлений батьківських прав; 

 колишній опікун (піклувальник, 

усиновитель); 

 позбавлений відповідних прав за 

неналежне виконання покладених 

на нього обов’язків; 

 за станом здоров’я не може 

виконувати обов’язки щодо 

виховання дітей (інваліди І-ІІ 

групи, які за висновками медико-

соціальної експериментальної 

комісії потребують стороннього 

догляду). 
 

 

 

 
 
 
Особи, які виявили бажання стати 

прийомними батьками, в обов’язковому 
порядку мають пройти навчання, 

організоване обласним центром 
соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді із залученням спеціалістів з 
питань психології, педагогіки, медицини 
тощо, за програмою затвердженою 
Міністерством у справах молоді та 
спорту. 

 

                               

 
Фінансування прийомної сім’ї 

здійснюється за рахунок державного 

бюджету. Розмір щомісячної 

соціальної допомоги на дітей, 

позбавлених батьківського піклування, 

становить два прожиткових мінімуми 

для дітей відповідного віку. Одному з 

прийомних батьків виплачується 

грошове забезпечення. Порядок 

призначення і виплати грошового 

забезпечення визначається Кабінетом 

Міністрів України. Кошти, що 

виділяються на утримання дітей у 

прийомній сім’ї, перераховуються на 

особистий рахунок одного з 

прийомних батьків, відкритий в 

установленому банку за місцем 

проживання прийомної сім’ї. 

Заощаджені протягом року бюджетні 

кошти вилучення не підлягають і 

використовуються прийомними 



батьками для задоволення потреб 

прийомних дітей в наступному році.  

  На час навчання прийомних дітей у 

професійно-технічних закладах І-ІV 

рівня акредитації після досягнення 

ними 18-ти річного віку, кошти на їх 

утримання виділяються прийомними 

батьками з державного бюджету, якщо 

прийомні діти на час навчання 

проживають у прийомній сім’ї. 

 

В одному з інтернатів нашої 

області живе дитина, яка дуже 

хоче, щоб її приголубила мати, 

взяв на руки батько. А вона живе 

серед таких же обділених 

родинним теплом дітей.  
 

Чому ця дитина повинна 

залишатись нещасливою?  

Чи може вона мати батьків, як 

більшість дітей у нашій країні? 

 

Будь ласка, розкажіть 

вашим друзям, знайомим 

інформацію про прийомні сім’ї. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Якщо Ви виявили бажання 

допомогти дитині відчути 

родинне тепло і любов, 

зателефонуйте  в службу у 

справах дітей Чортківської 

міської ради 

(0-3552)2-29-25 

 

Разом ми зможемо допомогти 

дитині, якій сьогодні так бракує 

родинного тепла та любові.    

Звертаємося до кожної родини, щоб 

знедолених дітей в нашій державі не 

залишилося!!! 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 


