
РІШЕННЯ 

 

Про  погодження  Порядку тимчасового влаштування 

дітей, залишених без  батьківського піклування та  

Порядку виплати допомоги по тимчасовому догляду та вихованню дітей, 

залишених без батьківського піклування  

 

              Відповідно до підпункту 2 пункту «а» частини 1 статті 32, підпункту 

4 пункту «б» частини 1 статті 34 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Законів України «Про охорону дитинства», «Про 

забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування», ст. 151 Сімейного Кодексу 

України, Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, 

пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою КМУ  від 

24.09.2008р № 866,  програми Біляївської об’єднаної територіальної  громади 

«Підтримка  на 2018-2020р.р.», з метою створення необхідних умов для 

виховання дітей, залишених без батьківського піклування та пропаганди 

сімейних форм виховання, виконавчий комітет Біляївської міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

           1. Погодити Порядок тимчасового влаштування дітей, залишених без 

батьківського піклування (додаток 1). 

 

           2. Погодити Порядок виплати допомоги по тимчасовому догляду та 

вихованню дітей, залишених без батьківського піклування (додаток 2). 

  

           3.  Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови з 

соціально-економічних питань Гончаренко Н.А. 

 

Біляївський міський голова                                                       М.П.Бухтіяров  

 

№  68 від  28 березня  2018 року  

м. Біляївка 

 

  



Додаток 1  

до рішення виконавчого комітету  

Біляївської міської ради 

від 28 березня 2018р № 68  

 

Порядок  

тимчасового влаштування дітей, залишених без батьківського 

піклування 

 
                        

І. Загальна частина  

 

         1. Метою влаштування у сім'ї на виховання та спільне проживання 

дітей, залишених без батьківського піклування, в Біляївській об’єднаній 

територіальній громаді є забезпечення їх тимчасового догляду та виховання в 

умовах, максимально приближених до сімейних, до набуття відповідного 

статусу та вирішення питання їх постійного місця перебування. 

         2. Сім'я (окрема особа, яка не перебуває у шлюбі), яка за заявою батьків 

(одного з них) або наказу служби у справах дітей добровільно тимчасово 

взяла на виховання та спільне проживання  дитину (дітей), залишену 

(залишених) без батьківського піклування, забезпечує задоволення 

індивідуальних потреб дитини (дітей) відповідно до її (їх) віку, статі, стану 

здоров’я, особливостей розвитку. 

         3.  Діти  влаштовуються у вищезазначені сім’ї  за  результатами 

медичного догляду за заявою батьків ( одного з них) ) або наказу служби у 

справах дітей та до встановлення статусу дитини-сироти або дитини, 

позбавленої батьківського піклування,  у встановленому законом порядку. 

Термін може бути подовжений до вирішення питання їх  постійного місця 

перебування. 

        4. Діти  влаштовуються  на житлову  площу вищезазначених сімей за  

наявності відповідних  санітарно-гігієнічних  та  побутових  умов  

(належного стану  житлового  приміщення, належного санітарного стану, 

наявності необхідних меблів, побутової техніки та інших предметів 

тривалого вжитку,  наявності умов для проживання, виховання та розвитку 

дитини). 

 

ІІ. Порядок влаштування на тимчасовий догляд та виховання  дітей 

залишених без  батьківського піклування   

 

       5.  У разі прийняття сім'єю  (окремою особою, яка не перебуває у 

шлюбі) рішення щодо тимчасового виховання та спільного проживання з нею 

дітей, залишених без батьківського піклування, до Біляївської міської ради 

для розгляду радою з питань захисту інтересів дитини подаються наступні 

документи:  



- заява осіб про надання згоди на тимчасове влаштування в її сім’ю дитини 

(дітей) 

- заява від батьків, посвідчена нотаріально або наказ служби у справах дітей; 

- свідоцтво про народження дитини; 

-  копія паспорту та ідентифікаційного коду кандидатів; 

- акт обстеження житлово-побутових умов (надається управління освіти, 

сім’ї, молоді та спорту Біляївської міської ради); 

- довідка про склад сім'ї кандидатів;  

- згода дитини (якщо вона може висловити свою думку) у вигляді її 

письмової заяви 

- письмова згода всіх повнолітніх членів сім'ї, які проживають разом з  

кандидатами.  

          6. Рішення  ради з питань захисту інтересів дитини Біляївської міської 

ради оформлюється у вигляді протоколу. 

          7. Дитина повертається у разі виникнення в сім’ї несприятливих  умов  

для виховання дітей та спільного проживання (тяжка хвороба, відсутність 

взаєморозуміння з дітьми, конфліктні стосунки дітей), невиконання 

громадянами обов’язків щодо належного виховання, розвитку та утримання 

дітей, повернення дітей рідним батькам (опікуну, піклувальнику, 

усиновителю), досягнення дитиною повноліття, а також з інших причин, 

передбачених  чинним законодавством. 

      8. Контроль за виконанням умов проживання, виховання прийомних 

дітей здійснюється відділом сім’ї, молоді та у справах дітей управління 

освіти, сім’ї, молоді та спорту Біляївської міської ради. 

  

ІІІ. Заключні положення 
 

      9. Орган опіки та піклування забезпечує збереження житла  

та майна дітей за місцем його знаходження  і  здійснює контроль за його 

використанням.  

     10. Діти мають право підтримувати особисті контакти з батьками та 

іншими родичами, якщо це не суперечить їх інтересам і не заборонено 

рішенням суду. Форми такого спілкування визначає орган опіки та 

піклування за погодженням з сім’єю, в яку тимчасово влаштовані діти. 
         

       

 

      

                                               

 

 

  



Додаток 2  

до рішення виконавчого комітету  

Біляївської міської ради 

від 28 березня 2018р № 68  

 

Порядок 

виплати допомоги по тимчасовому догляду та вихованню  дітей, 

залишених без батьківського піклування    
                        

І. Загальна частина  

 

         1. Метою виплати допомоги по тимчасовому догляду та вихованню 

дітей, залишених без батьківського піклування, в Біляївській об’єднаній 

територіальній громаді є забезпечення їх потреб, а також матеріальне 

стимулювання осіб та сімей, які прийняли дітей на виховання та спільне 

проживання. 

        2. Сім'я (окрема особа, яка не перебуває у  шлюбі),  що добровільно за 

заявою батьків (одного з них) або наказу служби у справах дітей тимчасово 

взяла на виховання та спільне проживання  дітей, залишених без 

батьківського піклування, забезпечує задоволення індивідуальних потреб 

дитини відповідно до її віку, статі, стану здоров’я, особливостей розвитку за 

рахунок коштів, які отримує від міської ради, або з інших не заборонених 

законодавством джерел. 

  

 

          

ІІ. Фінансування витрат  на тимчасовий догляд та виховання  дітей 

залишених  без  батьківського піклування 
 

        3. За  дітьми  зберігаються  пільги і державні гарантії, передбачені  

законодавством.   

     4. На кожну дитину, яка влаштовується в сім’ю, управлінням освіти, 

сім’ї, молоді та спорту Біляївської міської ради виплачується матеріальна 

допомога у розмірах та на цілі, рекомендованих радою з питань захисту прав 

дитини, за рахунок коштів місцевого бюджету, передбачених програмою 

«Підтримка  на 2018-2020р.р.», але не менше встановленого прожиткового 

мінімуму для дітей відповідного віку та особи, що здійснює догляд 

(сукупно).  

         5. Кошти перераховуються щомісяця згідно банківських реквізитів, 

наданих громадянами.  

Виплачені кошти підлягають поверненню у разі, якщо дитина перебувала в 

сім’ї неповний місяць, у  пропорційному розмірі, розрахованому  

управлінням освіти,сім’ї, молоді та спорту Біляївської міської ради. 

Розрахунок коштів, що підлягає поверненню, здійснюється за формулою: 

 



К = МДміс  - (МДміс/Кміс  * Д),  де: 

 

К –  сума коштів, що підлягають поверненню; 

МДміс – сума виплаченої матеріальної допомоги в поточному місяці; 

Кміс – кількість днів у місяці; 

Д – кількість днів перебування дитини. 

 

         6. Управлінням освіти, сім'ї, молоді та спорту Біляївської міської ради 

забезпечується  безкоштовне  оздоровлення  таких дітей у дитячих 

оздоровчих   закладах .  Діти,   які   за  медичними  показаннями  потребують 

санаторно-курортного   лікування,   забезпечуються   путівками   до  

спеціалізованих  санаторіїв.  

          7. Інші  питання  матеріального та фінансового забезпечення 

тимчасового догляду та виховання  дітей, залишених без батьківського 

піклування, вирішуються виконавчим комітетом Біляївської міської ради , як 

органом опіки та піклування. 

 

ІІІ. Заключні положення 
 

      8. Сім'я (окрема особа, яка не перебуває у шлюбі), що добровільно 

тимчасово взяла на виховання та спільне проживання дітей, залишених без  

батьківського піклування, зобов’язана ознайомитись з вимогами цього 

Порядку та неухильно його виконувати.               

 

 
 


