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Служба у справах дітей та сім’ї 

виконавчого комітету 

Обухівської міської ради 
 

 

Патронат над 

дитиною 
 

 
 

 

Давайте менше говорити про обов’язки дітей, а 

більше про їхні права.  

Ж.-Ж. Руссо 

 

 

м.Обухів 2018 
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За всією необхідною інформацією Ви можете 

звернутись до Служби у справах дітей та сім’ї за 

адресою: 

місто Обухів, вулиця Малишка, 

буд. 6, каб. 23, 29, 30. 

Тел.. (04572)5-11-54, 5-31-48 

www.patronat.in.ua 

 

 

 

 

 

 

Якщо у Вас є бажання допомогти дитині, 

взяти її до себе на виховання,  

звертайтесь  

до служби у справах дітей та сім’ї 

 
 

 

Дітям потрібні не повчання , а приклад.  

( Жозеф Жубер) 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.patronat.in.ua/
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Не так давно в Україні з’явилась нова форма 

виховання — патронат. 

 

Патронат над дитиною – це тимчасовий догляд, 

виховання та соціально-психологічна реабілітація 

дитини в сім’ї патронатного вихователя на період 

подолання дитиною, її батьками або іншими 

законними представниками складних життєвих 

обставин.  

 

Метою патронату є забезпечення захисту прав 

дитини, яка через складні життєві обставини 

тимчасово не може проживати з батьками, 

законними представниками.  

 

Патронатними вихователями можуть бути 
громадяни України, які мають досвід виховання 

дитини, відповідні житлові умови у своєму 

помешканні. Патронатним вихователем не може 

бути особа, зазначена у статті 212 Сімейного 

кодексу України. 

 

Що для цього потрібно? 

- зібрати та надати відповідний пакет документів, 

необхідний для кандидатів у патронатні вихователі; 

- пройти навчання та отримати довідку та 

рекомендації за результатами навчання за 

тренінговою Програмою підготовки сімей-

кандидатів у патронатні вихователі. 
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Чому ця послуга потрібна саме сьогодні? 

     Це дасть для дитини: безпеку, догляд, виховання 

та реабілітацію дитини в умовах сім’ї, підтримане 

спілкування з рідними; а в разі неможливості 

повернення до біологічної родини – пошук для 

дитини нової сім’ї. 

     Це дасть батькам дитини: можливість усунути 

складні життєві обставини, вирішити наявні 

проблеми, отримати професійний соціальний 

супровід, що загалом сприятиме підвищенню 

батьківського потенціалу та воз’єднанню родини. 

 

До сім’ї патронатного вихователя можуть бути 

влаштовані діти, які потрапили в складні життєві 

обставини, а саме:  

 - новонароджені діти, залишені в пологовому 

будинку,  

 - підкинуті, знайдені діти; 

 - безпритульні діти; 

 - діти з сімей, в яких існує загроза їхньому життю та 

здоров‘ю; 

 - діти, які зазнали насильства, жорстокого 

поводження; 

 - діти, батьки або особи, які їх заміняють, померли, 

безвісно відсутні; 

 

Гарантовані: 

- Заробітна плата 

- Кошти на дитину 
- Професійна підтримка 










