
ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА СОЦІАЛЬНОЇ ПОСЛУГИ 
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Назва послуги: СОЦІАЛЬНИЙ СУПРОВІД СІМЕЙ, В ЯКИХ ВИХОВУЮТЬСЯ 

ДІТИ-СИРОТИ ТА ДІТИ, ПОЗБАВЛЕНІ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ 

Зміст послуги: комплекс заходів, що передбачає допомогу у створенні та підтримці 

позитивного соціально-психологічного клімату в сім’ї, адаптацію 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, 

допомогу у зміцненні/відновленні родинних та суспільно корисних зв’язків, у створенні та 

забезпеченні умов для пріоритетного права дитини на усиновлення, підготовку дитини до 

виходу із сім’ї, в тому числі до самостійного життя. 

Форма надання послуги: послуга надається у приміщенні центру  та за місцем  

проживання (перебування) отримувача соціальної послуги соціального супроводу. 

Термін надання послуги: прийомним сім’ям, дитячим будинкам сімейного типу 

постійно; сім’ям опікунів, піклувальників - протягом року після влаштування дитини під 

опіку, піклування та протягом року до завершення піклування. 
 

Соціальні групи: сім’ї опікунів, піклувальників, прийомні сім’ї, дитячі будинки 

сімейного типу.  

Умови надання послуги:  за рахунок бюджетних коштів. 

Документи, необхідні для отримання послуги:  
- заява про надання соціальних послуг, що складається за формою, затвердженою 

Мінсоцполітики; 

- копія паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу, 
якапотребує надання соціальних послуг; 

- копія документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб–
платників податків,  

-акт оцінювання потреб особи / сім’ї у соціальних послугах (за наявності), складений 
фахівцем із соціальної роботи; 

- копія рішення органу опіки та піклування про встановлення опіки над дітьми 

сиротами, дітьми, позбавленими батьківського  піклування; про утворення прийомної 

сім’ї, дитячого будинку сімейного типу, про влаштування дитини в сім’ю патронатного 

вихователя (за наявності). 

Правові підстави для надання соціальної послуги: Державний стандарт соціального 

супроводу сімей, у яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського 

піклування (наказ Мінсоцполітики від 11.08.2017 № 1307, зареєстрований в Міністерстві 

юстиції України 05.09.2017 № 1089/30957), Положення про Деражнянський міський центр 

надання соціальних послуг затверджений рішенням  голови Деражнянської міської ради 
від 02.12.2020 року № 11. 
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Підстави для припинення надання послуги:  

Відсутність потреби осіб / сімей, які належать до вразливих категорій населення або 

перебувають під впливом чинників, що можуть зумовити потрапляння у складні життєві 

обставини, в соціальних послугах за результатами оцінювання потреб особи / сім’ї; 

ненадання надавачем тих соціальних послуг, яких потребує особа / сім’я; наявність в особи 

відповідно до медичного висновку медичних протипоказань, перелік яких затверджується 

МОЗ (рішення про надання соціальних послуг приймається після усунення таких 

протипоказань). 


