
 
 
 
 

Сімейний патронат в 
Україні 

2018 р. 



це комплексна послуга, що передбачає 
тимчасовий догляд, виховання та реабілітація 
дитини в сім’ї патронатного вихователя на період 
подолання дитиною, її батьками або іншими 
законними представниками складних життєвих 
обставин. 

Патронат над дитиною  
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2018 р. 

Діти, які потрапили в складні життєві обставини та за різних обставин 
певний час не можуть перебувати у власній сім‘ї або їхні батьки чи 
особи, які їх заміняють, не можуть піклуватись про них, в тому числі: 
 

 новонароджені діти, від яких відмовились батьки; 
 підкинуті, безпритульні діти; 
 діти з сімей, в яких існує загроза їх життю та здоров‘ю; 
 діти, які зазнали насильства, жорстокого поводження; 
 діти, батьки або особи, які їх заміняють, померли, 

пропали безвісті.  
 
Одночасно до сім’ї патронатного вихователя можуть бути влаштовані тільки 
діти, які є між собою рідними братами та сестрами, або діти, які 
виховувалися в одній сім’ї. 

 



Метою влаштування до сім’ї 
патронатного вихователя  може бути… 
 екстрене надання «даху над головою»; 

 тимчасове влаштування до повернення у 
біологічну сім’ю; 

 тимчасове влаштування до усиновлення; 

 влаштування для оцінки стану і розвитку 
дитини; 

 влаштування для реабілітації дитини (насилля, 
жорстоке поводження, педагогічна 
занедбаність); 

 влаштування дитини з інвалідністю для зміни 
вражень і перепочинку батьків; 

 влаштування старшого підлітка для підготовки 
до самостійного життя. 
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Законодавчі 

акти які 

регулюють 

послугу 

патронату 

 Закон України від 26.01.2016 №936-VIII «Про 

внесення змін до деяких законів України щодо 

посилення соціального захисту дітей та підтримки 

сімей з дітьми»  

 Закон України від 19.10.2016 №1692-VIII «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів 

України у зв'язку із запровадженням патронату над 

дитиною» 

 Закон України від 20.12.2016 №1794-VIII «Про 

внесення змін до Бюджетного кодексу України 

щодо оплати послуг патронатних вихователів» 

 Закон України від 21.12.2016 №1801-VIII «Про 

Держаний бюджет України на 2017 рік» 

 Постанова КМУ №148 від 16.03.2017 «Деякі 

питання здійснення патронату над дитиною» 

http://io.ua/10729159
http://io.ua/10733890
http://io.ua/10729161


Фінансова 

підтримка  

патронату 

На запровадження послуги патронату до 

субвенції місцевим бюджетам, яка була 

затверджена Законом України «Про Державний 

Бюджет України на 2018 р.»  

було виділено 58855,1 грн.                                                                                                               
 Соціальна допомога в розмірі двох прожиткових 

мінімумів для дитини відповідного віку на місяць 
на утримання влаштованої під патронат дитини 

 

 Грошове забезпечення за надану патронатним 
вихователем послугу:   

           5-ть прожиткових мінімумів для 
працездатних осіб 

 

 При влаштуванні 2-х і більше дітей, дітей 
віком до 1 року, неповнолітньої вагітної, 
дитини з ВІЛ, грошове забезпечення 
збільшується на 10% за кожну дитину та 
категорію, але сумано не перевищує 50%   

 

 Сплата єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування за патронатного  вихователя 



ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Законом України 

від 19.10.2016  

№ 1692-VIII  

Внесено зміни до деяких законодавчих актів України та 

введено норму щодо пенсійного забезпечення, завдяки якій 

патронатні вихователі  

 

(1) підлягатимуть загальнообов’язковому державному 

пенсійному страхуванню,  

(2) а платником єдиного внеску на здійснення цього 

страхування визначено роботодавця.  



Грошове забезпечення: 

В Законі України "Про Державний бюджет України на 2018 рік"  визначено 

установити з 1 січня 2018р. прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на 

місяць у розмірі:  

Діти віком від народження до 6 років:    

з 01.01.2018р.                                       1492 грн. х 2 = 2984 грн. 

з 01.07.2018р.                                       1559 грн. х 2 = 3118 грн. 

з 01.12.2018р.                                       1625 грн. х 2 =  3250 грн.    

 

Діти віком від 6 до 18 років:   

з 01.01.2018р.                                       1860 грн. х 2 = 3720 грн.  

з 01.07.2018р.                                       1944 грн. х 2 = 3888 грн. 

з 01.12.2018р.                                       2027 грн. х 2 = 4054 грн. 

 

Прожитковий мінімум для працездатних осіб складає:  

з 01.01.2018р.     1762 грн. х 5 = 8810 грн.  

з 01.07.2018р.     1841 грн. х 5 = 9205 грн.  

З 01.12.2018 р.     1921 грн. х5 = 9605 грн. 

 





ОСНОВНІ КРИТЕРІЇ ВІДБОРУ  
КАНДИДАТІВ У ПАТРОНАТНІ ВИХОВАТЕЛІ 

ФОРМАЛЬНІ ВИМОГИ ДО 
КАНДИДАТІВ 

 

 

 ПІД ЧАС ПРОХОДЖЕННЯ НАВЧАННЯ 
АНАЛІЗУЮТЬСЯ ІНШІ ВАЖЛИВІ КРИТЕРІЇ  

 
наявність позитивного 

досвіду сімейного життя та 

виховання власних дітей  
 

готовність до взаємодії та 

співпраці  з біологічними 

батьками  та родичами 

дитини 

 

готовність працювати як 

член команди  

готовність прийняти дитину 

у будь-який час 
 

здатність «відпускати» 

дитину 

 

усвідомлення 

персональної 

відповідальності 

розуміння своїх сильних 

та слабких сторін 

здатність до 

саморозвитку 

відкритість сімейної 

системи 

ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ 

рекомендований вік: від 35 
до 60 років (для жінок) і 
від 35 до 65 років (для 
чоловіків) 

 мають добровільного 
помічника з числа членів 
сім’ї, з яким проживають 
на спільній території 

мають досвід виховання 
дітей 

мають власне житло або 

офіційно орендують чи 
використовують його за 
згодою власника 
 

члени родини, які спільно 
проживають з кандидатами, 
дали офіційну згоду на 
тимчасове влаштування 
дітей 
 
мають достатній рівень 
матеріального забезпечення 

 не позбавлялися 
батьківських прав 

 мають відповідний стан 
здоров’я, а також члени сім’ї, 
які спільно проживають з 
кандидатами 
 
не мають судимості, в тому 
числі і члени сім’ї, які спільно 
проживають з кандидатами  
 
патронатний вихователь 
готовий виконувати 
обов’язки на професійній 
основі 
 

мають в своєму 
помешканні кімнату, 
виокремлену для 
тимчасововго проживання 
влаштованих під патронат 
дітей 



Райдержадміністрація/міськвиконком/ОТГ:  

приймає рішення про запровадження послуги патронату над 
дитиною 

укладає з патронатним вихователем договір про надання послуг 
(терміном на рік) 

забезпечує взаємодію всіх структур в процесі надання послуг 

приймає рішення про влаштування дитини в сім’ю патронатного 
вихователя  

укладає договір про патронат над дитиною (термін на 3 міс., 
максимум до 6 міс.) 

забезпечує  надання освітніх, медичних, соціально-реабілітаційних 
послуг відповідно до потреб влаштованої дитини 

 

 

 

ЦСССДМ:   
пошук, відбір та 

підготовка 
кандидатів у 
патронатні 
вихователі, 

організація процесу 
надання послуги   

 ССД: 
влаштування 

дитини до сім’ї 
патронатного 
вихователя, 

прийняття рішення 
щодо  її подальшої 

долі 

 УПЗН:                                  
фінансування 

соціальної 
допомоги на 

дитину та 
грошового 

забезпечення  

 Сім’я 

патронатного 
вихователя: 

забезпечує догляд, 
виховання та 
реабілітацію 
влаштованої 

дитини та 
підтримки її сім’ї 

 Алгоритм  
запровадження патронату в громаді: 













Більше інформації щодо патронату 

можна отримати:  

Сайт:  
www.patronat.in.ua 

Ролик «Родина замість інтернату»: 
www.youtube.com/watch?v=gNXrJ_S1e1M  

Серія вебінарів: «СІМЕЙНИЙ 
ПАТРОНАТ: коротко про головне» 
bit.ly/patronat_webinar1-9 



ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ! 

18 


