
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я 

Про внесення змін до рішення Броварської міської ради 
від 15.10.2009 «Про затвердження міської комплексної 

програми запобігання дитячій бездоглядності, підтримки 
сімей з дітьми «Назустріч дітям» на 2010-2017 роки» та 

затвердження Положення про спеціалізоване формування 
СЗ «Броварський міський центр соціальних служб для сім'ї 

дітей та молоді» «Прийомна сім'я термінового влаштування 
дітей, які залишилися без батьківського піклування» 

З метою соціальногправового захисту дітей, які перебувають у складних 
життєвих обставинах, застосування ефективних форм їх соціальної підтримки, 
недопущення передачі дітей до інтернатних закладів та забезпечення функціонування 
спеціалізованого формування «Прийомна сім'я термінового влаштування дітей, які 
залишилися без батьківського піклування», керуючись статтями 25, 54 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи рекомендації постійної 
комісії з питань соціального захисту населення, охорони здоров'я та довкілля та 
постійної комісії з питань соціально-економічного та культурного розвитку, бюджету, 
фінансів і цін Броварська міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни до міської комплексної програми запобігання дитячій 
бездоглядності, підтримки сімей з дітьми «Назустріч дітям» на 2010-2017 роки, 
затвердженої рішенням Броварської міської ради від 15.10.2009 № 1256-71-05. 

Пункт 2.5 розділу 7 викласти у такій редакції: 
«З метою недопущення передачі дітей до інтернатних закладів забезпечити 

створення та функціонування спеціалізованого формування СЗ «Броварський міський 
центр соціальних служб для сім'ї дітей та молоді» «Прийомна сім'я термінового 
влаштування дітей, які залишилися без батьківського піклування». 

2. Затвердити Положення про спеціалізоване формування СЗ «Броварський 
міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді» «Прийомна сім'я 
термінового влаштування дітей, які залишилися без батьківського піклування» 
(додається). 

3. Визнати таким, що втратило чинність рішення Броварської міської ради 
від 26.06.2008 № 769-38-05 «Про затвердження Положення про прийомну сім'ю 
термінового влаштування». 
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4. Службі у справах дітей, СЗ «Броварський міський центр соціальних служб 

для сім'ї, дітей та молоді» здійснювати координацію та методичне забезпечення 
функціонування спеціалізованого формування СЗ «Броварський міський центр 
соціальних служб для сім'ї дітей та молоді» «Прийомна сім'я термінового 
влаштування дітей, які залишилися без батьківського піклування». 

5. Службі у справах дітей забезпечувати виплати щомісячної матеріальної 
допомоги на дітей, які перебувають у спеціалізованому формування СЗ «Броварський 
міський центр соціальних служб для сім'ї дітей та молоді» «Прийомна сім'я 
термінового влаштування дітей, які залишились без батьківського* піклування» у 
розмірі двох прожиткових мінімуми на дитину . відповідного віку за місяць 
перебування згідно затвердженого кошторису витрат на фінансування пункту 2.5 
розділу 7 міської комплексної Програми запобігання дитячій бездоглядності, 
підтримки сімей з дітьми «Назустріч дітям» на 2010-2017 роки. 

6. СЗ «Броварський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та 
молоді» здійснювати виплати заробітної плати працівникам спеціалізованого 
формування СЗ «Броварський міський центр соціальних служб для сім'ї дітей та 
молоді» «Прийомна сім'я термінового влаштування дітей, які залишились без 
батьківського піклування» відповідно до затвердженого кошторису витрат на 
фінансування пункту 2.5 розділу 7 міської комплексної Програми запобігання дитячій 
бездоглядності, підтримки сімей з дітьми «Назустріч дітям» на 2010-2017 роки. 

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського 
голови Виноградову Л.М. 

Міський голова І.В.Сапожко 

м Бровари 
" " д 201 Ор 
№ 
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Затверджено 
Рішення Броварської 
міської ради 
від 2010р. 
№ 

ПОЛОЖЕННЯ 
Про спеціалізоване формування СЗ «Броварський міський центр 

соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді» «Прийомна сім'я 
термінового влаштування дітей, які залишилися без батьківського 

піклування» 

1. Метою утворення спеціалізованого формування СЗ «Броварський міський 
центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді» «Прийомна сім'я термінового 
влаштування дітей, які залишилися без батьківського піклування» є негайне 
забезпечення права дитини, яка опинилась в складних життєвих обставинах, на 
сімейне виховання на час подолання сімейної кризи або підготовки її до постійного 
влаштування в сімейні форми, попередження влаштування дітей до інтернатних 
закладів. 

2. Спеціалізоване формування СЗ «Броварський міський центр соціальних 
служб для сім'ї, дітей та молоді» «Прийомна сім'я термінового влаштування дітей, які 
залишилися без батьківського піклування» (далі - прийомна сім'я термінового 
влаштування) — це сім'я, яка на основі договору (соціального контракту) з 
Броварською міською радою приймає на короткий термін від однієї до чотирьох дітей, 
які опинились в складних життєвих обставинах, та потребують догляду та захисту, 
надає їм комплекс послуг в залежності від їх потреб та сприяє поверненню їх в 
сімейне середовише. 

Діти влаштовуються в прийомну сім'ю термінового влаштування на час, 
необхідний для подолання їх батьками, або особами, шо їх замінюють, складних 
життєвих обставин або вирішення питання щодо надання статусу дитині та ЇЇ 
влаштування до сімейних форм виховання (опіка/піклування, усиновлення, прийомна 
сім'я, сім'я СОС- Дитячого містечка), але не довше, ніж на три місяці. 

В окремих випадках, на основі оцінки потреб дитини та її сім'ї, термін 
перебування дитини може бути подовжено ще на два місяці. Рішення про подовження 
приймається комісією з питань захисту прав дитини та затверджується виконкомом 
Броварської міської ради. 

3. Прийомні батьки спеціалізованого формування СЗ «Броварський міський 
центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді» «Прийомна сім'я термінового 
влаштування дітей, які залишилися без батьківського піклування» (далі - прийомні 
батьки) є залученими спеціалістами СЗ «Броварський міський центр соціальних служб 
для сім'ї, дітей та молоді», які за наявності відповідних санітарно-гігієнічних та 
побутових умов беруть дітей на власну житлову площу. 



. Утворення прийомної сім'ї термінового влаштування 
4. Рішення про утворення прийомної сім'ї термінового влаштування 

приймається виконавчим комітетом Броварської міської ради на підставі заяви 
претендентів, висновку служби у справах дітей про можливість утворення прийомної 
сім'ї термінового влаштування за результатами проходження курсу підготовки та 
рекомендацією Київського обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та 
молоді. 

Орган, який прийняв рішення про утворення прийомної сім'ї термінового 
влаштування несе відповідальність за її функціонування. 

5. На підставі рішення про утворення прийомної сім'ї термінового 
влаштування між прийомними батьками та виконавчим комітетом Броварської міської 
ради укладається договір про створення та функціонування прийомної сім'ї 
термінового влаштування (далі - договір) за формою згідно з додатком. 

Дія договору припиняється у разі виникнення в прийомній сім'ї термінового 
влаштування несприятливих умов для виховання дітей та спільного проживання 
(важка хвороба прийомних батьків, зміна їх сімейного стану, тощо), невиконання 
прийомними батьками обов'язків щодо належного виховання, розвитку та утримання 
дітей (на основі Висновків інспектування), за згодою сторін та інших причин, 
передбачених договором. 

У разі припинення дії договору сім'я позбавляється статусу прийомної сім'ї 
термінового влаштування. 

6. Контроль за виконанням договору, а також за умовами проживання, 
виховання, проживання, виховання дітей здійснює служба у справах дітей Броварської 
міської ради. 

7. З метою підвищення виховного потенціалу прийомних батьків, СЗ 
«Броварський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді» організовує 
їх навчання із залученням спеціалістів з питань психології, педагогіки, медицини, 
тощо, періодично, але не рідше, ніж один раз на два роки. Курс підготовки 
проводиться за програмами, затвердженими наказом центрального органу виконавчої 
влади з питань сім'ї, дітей та молоді. 

8. СЗ «Броварський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та 
молоді» здійснює підбір кандидатів у прийомні батьки, забезпечує соціальний 
супровід прийомних сімей, що передбачає проведення оцінки потреб дитини та її 
батьків, складання та сприяння в реалізації індивідуального плану опіки над дитиною 
та здійснення комплексу заходів для подолання складних життєвих обставин 
біологічною сім'єю дитини або постійного влаштування дитини до сімейних форм, а 
також надання комплексу правових, психологічних, соціально-педагогічних, 
соціально-економічних, соціально-медичних та інформаційних послуг, спрямованих 
на створення належних умов функціонування прийомної сім'ї термінового 
влаштування. 

За прийомною сім'єю термінового влаштування закріплюється на постійній 
основі соціальний працівник СЗ «Броварський міський центр соціальних служб для 
сім7, дітей та молоді». 

Соціальний працівник здійснює соціальний супровід сім'ї, готує рекомендації 
прийомним батькам щодо особливостей догляду і виховання кожної влаштованої 
дитини, знайомить їх із життєвою історією дитини. Він визначає можливість та умови 
спілкування дитини, влаштованої до прийомної сім'ї, з біологічними батьками тг 
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родичами, якщо це не суперечить інтересам дитини та сприяє підтримці родинних 
контактів. Спільно з іншими спеціалістами соціальної сфери забезпечує здійснення 
заходів, що сприятимуть подоланню складних життєвих обставин, відновленню 
батьківських функцій біологічних батьків, створенню умов для скорішого повернення 
дитини або влаштування її в іншу сім'ю. 

9.Управління освіти Броварської міської ради забезпечує право на здобуття освіти 
дітьми, які виховуються у прийомній сім'ї термінового влаштування. 

1 О.Броварська районна дитяча лікарня організовує проходження обов'язкового 
медичного огляду дітей, їх диспансерний нагляд. 

11.Відділ у справах сім'ї та молоді Броварської міської ради забезпечує 
безкоштовне оздоровлення (за медичними показаннями санаторно-курортним 
лікуванням) дітей, які тимчасово влаштовані в прийомну сім'ю термінового 
влаштування. 

Влаштування дітей до прийомної сімЧГ 

12. У прийомну сім'ю термінового влаштування можуть бути влаштовані: 
- новонароджені діти, покинуті в пологовому будинку, іншому закладі охорони 
здоров'я, або яку відмовилися забрати батьки чи інші родичі; 
- підкинуті, знайдені діти; 
- безпритульні та бездоглядні діти; 
- діти з сімей, в яких існує загроза їх життю та здоров'ю; 
- діти, які потерпіли від насилля, жорстокого поводження; 
- діти, батьки яких померли; 
- інші діти, які за різних обставин певний час не можуть перебувати у власній сім'ї 
або їх батьки, або особи, що їх заміняють, не можуть піклуватись про них. 

До прийомної сім'ї термінового влаштування влаштовуються діти віком від 
народження до 18 років. Діти, старші 14 років влаштовуються до прийомної сім'ї 
лише за згоди прийомних батьків та власною згодою. 

На кожну дитину, яка передається у прийомну сім'ю термінового влаштування, 
орган опіки та піклування Броварської міської ради зобов'язаний видати такі 
документи: 

- рішення виконкому про направлення дитини у прийомну сім'ю термінового 
влаштування; 

- наказ служби у справах дітей про влаштування дитини; 
- свідоцтво про народження дитини; 
- висновок про стан здоров'я, фізичний та розумовий розвиток дитини. 

13. Служба у справах дітей Броварської міської ради забезпечує збереження житла 
та майна прийомних дітей і здійснює контроль за його використанням. 

Направлення дитини в прийомну сім'ю термінового влаштування 

14.Дитина може бути влаштована (доставлена) в прийомну сім'ю термінового 
влаштування уповноваженими на те працівниками: служби у справах дітей, міліції, 
медичної установи, СЗ «Броварський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей 
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та молоді» на основі наказу і направлення служби у справах дітей та медичної довідки 
про стан її здоров'я. 

Як виключення, уповноваженими працівниками зазначених вище установ, на 
підставі їх звернення, у прийомну сім'ю термінового влаштування можуть бути 
влаштовані діти без наказу та направлення служби у справах дітей. У цьому випадку, 
служба у справах дітей має протягом трьох днів, з часу влаштування дитини, видати 
наказ та виписати направлення дитині у прийомну сім'ю термінового влаштування, 
або прийняти інше рішення в кращих інтересах дитини. На основі наказу та 
направлення служба у справах дітей готує проект рішення виконавчого комітету про 
влаштування дитини у прийомну сім'ю термінового влаштування, визначає основні 
завдання для установ та організацій, які будуть задіяні в процесі вирішення подальшої 
долі дитини. Рішення виконавчого комітету є підставою для фінансування утримання 
дитини. 

15.0дночасно у прийомній сім'ї термінового влаштування можуть перебувати від 
одного до чотирьох дітей. У разі нагальної потреби та за наявності відповідних 
санітарно-гігієнічних умов, за згодою прийомних батьків в прийомну сім'ю може бути 
влаштовано більша кількість дітей, якщо вони є братами та сестрами. 

На цей період, за зверненням прийомних батьків, соціальний працівник, який 
здійснює супровід сім'ї, бере на себе частково виконання функцій по догляду та 
вихованню дітей. Обсяг допомоги, її тривалість та графік роботи соціального 
працівника по догляду та вихованню дітей узгоджуються з прийомними батьками та 
затверджуються наказом директора Броварського міського центру соціальних служб 
для сім'ї, дітей та молоді. 

16.Правовими підставами для направлення дитини в прийомну сім'ю термінового 
влаштування можуть бути: 

- акт про дитину, покинуту в пологовому будинку, іншому закладі охорони 
здоров'я або яку відмовилися забрати батьки чи інші родичі, про підкинуту чи 
знайдену дитину; 

- нотаріально посвідчена згода батьків на усиновлення дитини; 
- свідоцтво (медична довідка) про смерть батьків або осіб, які їх замінюють; 
- довідка про те, що відомості про батька (батьків) записані згідно ст.135 

Сімейного кодексу України; 
- акт про безпритульність дитини; 
- документи, які підтверджують факт вчинення насильства над дитиною; 
- акт обстеження житлово-побутових умов; 
- заява дитини; 
- заява батьків або осіб, що їх заміняють. 

Прийомні батьки, їх права та обов'язки 

17.Прийомними батьками, за спільним бажанням, можуть бути подружжя або дві 
дорослі особи, які проживають на спільній житловій площі, спільно ведуть 
домогосподарство, перебувають у родинних стосунках (мати та повнолітня донька, 
сестри, тощо), мають досвід у вихованні дітей, одна з яких виконання обов'язків 
прийомних батьків не поєднує з іншою трудовою зайнятістю. У разі наявності двох і 
більше претендентів, перевага надається повній сім'ї. 
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18. Прийомна сім'я термінового влаштування не може бути створена, якщо 
кандидати у прийомні батьки або хоча б один з них: 

- не пройшли курс підготовки потенційних кандидатів у прийомні батьки; 
- визнані в установленому порядку недієздатними або обмежено дієздатними; 
- позбавлені батьківських прав; 
- колишні опікуни (піклувальники), усиновителі, прийомні батьки, батьки-
вихователі, позбавлені відповідних прав за неналежне виконання покладених на 
них обов'язків; 
- за станом здоров'я не може виконувати обов'язки щодо виховання дітей (інваліди 
І і II групи, які за висновком медико-соціальної експертної комісії потребують 
стороннього догляду, особи, які мають глибокі органічні ураження нервової 
системи, алкогольну та наркотичну залежність, хворі на СНІД, відкриту форму 
туберкульозу, психіатричні розлади, в яких офіційно зареєстровані асоціальні 
прояви, нахили до насильства). 
Не можуть бути прийомними батьками особи, з якими на спільній житловій площі 

проживають члени сімї, які мають глибокі' органічні ураження нервової системи, 
хворі на СНІД, відкриту форму туберкульозу, психічні розлади, в яких офіційно 
зареєстровані асоціальні прояви, нахили до насильства. 

19.Середньомісячний сукупний дохід на кожного члена сім'ї кандидатів у 
прийомні батьки, обчислений за останні шість календарних місяців, що передували 
місяцю звернення із заявою про утворення прийомної сім'ї термінового влаштування, 
не може бути менший, ніж рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований 
мінімум), встановлений законодавством. 

20.0соби, які виявили бажання стати прийомними батьками, в обов'язковому 
порядку мають пройти навчання, організоване СЗ «Броварський міський центр 
соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді», Київською обласною державною 
адміністрацією, іншими закладами, за затвердженими програмами. 

21.Кандидати у прийомні батьки подають до органу опіки та піклування 
виконкому Броварської міської ради такі документи: 

- заява кандидатів у прийомні батьки про утворення прийомної сім'ї термінового 
влаштування; 
- копії паспортів кандидатів у прийомні батьки; 
- довідка про склад сімї (форма № 3); 
- копія свідоцтва про шлюб; 
- довідка про стан здоров'я кандидатів у прийомні батьки та членів сім'ї, які 
проживають разом з ними (довідка про відсутність хронічних захворювань, 
обстеження нарколога, венеролога, психіатра); 
- довідка про доходи потенційних прийомних батьків; 
- довідка про проходження навчання кандидатів у прийомні батьки і рекомендація 
центру соціальних служб для сімї, дітей та молоді щодо включення їх у банк даних 
про сімї потенційних усиновителів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, 
батьків-вихователів; 
- письмова згода всіх повнолітніх членів сімї, які приживають разом з кандидатами 
у прийомні батьки, на утворення прийомної сімї термінового влаштування. 

22.Прийомні батьки з моменту влаштування дитини виконавчим комітетом 
Броварської міської ради і до моменту офіційного повернення її до біологічних 
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батьків (осіб, що їх замінюють) або офіційного переведення в іншу сімейну форму 
влаштування, досягнення дитиною повноліття, несуть персональну відповідальність 
за життя, здоров'я, фізичний і психічний стан кожної дитини. 

23.Броварська центральна районна лікарня позачергово та безкоштовно 
проводить медичне обстеження прийомних батьків та кожної дитини перед її 
влаштуванням до прийомної сім'ї, готує рекомендації прийомним батькам щодо 
медичних та санітарно-гігієнічних особливостей догляду за дитиною та щодо її 
режиму, здійснює медичний супровід дітей, які тимчасово перебувають в прийомній 
сім'ї, готують медичний висновок щодо стану здоров'я дитини на момент повернення 
дитини до біологічних батьків або на момент досягнення повноліття, влаштування в 
інші сімейні форми виховання. / 

Матеріальне забезпечення прийомної сім'Г 

24.Фінансування прийомних сімей термінового влаштування здійснюється за 
рахунок бюджету міста і складається із оплати праці залучених спеціалістів 
спеціалізованого формування СЗ «Броварський міський центр соціальних служб для 
сім'ї, дітей Та молоді» «Прийомна сім'я термінового влаштування дітей, які 
залишилися без батьківського піклування» та щомісячної матеріальної допомоги на 
утримання дітей, які тимчасово перебувають у прийомній сім'ї. 

25.Розмір щомісячної матеріальної допомоги на утримання дітей, які тимчасово 
перебувають у сім'ї термінового влаштування, виплачується одному із залучених 
спеціалістів спеціалізованого формування СЗ «Броварський міський центр соціальних 
служб для сім'ї, дітей та молоді» «Прийомна сім'я термінового влаштування дітей, 
які залишилися без батьківського піклування» з розрахунку два прожиткових 
мінімуми на дитину відповідного віку за місяць перебування. 

Виплати щомісячної матеріальної допомоги на утримання дітей здійснює служба 
у справах дітей, перераховуючи їх на особистий рахунок одного з залучених 
спеціалістів спеціалізованого формування СЗ «Броварський міський центр соціальних 
служб для сім'ї, дітей та молоді» «Прийомна сім'я термінового влаштування дітей, 
які залишилися без батьківського піклування» (відкритий в установі банку за місцем 
проживання прийомної сім'ї*). 

При визначенні сумарного розміру місячного фінансування щомісячної 
матеріальної допомоги на утримання дітей у прийомній сім'ї термінового 
влаштування враховується кількість дітей та кількість діб їх перебування в прийомній 
сім'ї за попередній місяць. 

При створенні прийомної сім'ї термінового влаштування та направленні до неї 
першої дитини прийомній сім'ї авансом переховується соціальна допомога з 
розрахунку місячного перебування в ній 2-х дітей. В наступні місяці служба у справах 
дітей здійснює перерахунок відповідно до фактичного перебування дитини в 
прийомній сім'ї термінового влаштування. 

26.0плата праці виплачується залученим спеціалістам спеціалізованого 
формування СЗ «Броварський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та 
молоді» «Прийомна сім'я термінового влаштування дітей, які залишилися без 
батьківського піклування». Розмір оплати праці залученому спеціалісту 
спеціалізованого формування СЗ «Броварський міський центр соціальних служб для 
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сім'ї, дітей та молоді» «Прийомна сім'я термінового влаштування дітей, які 
залишилися без батьківського піклування» становить один прожитковий мінімум. 

Виплати заробітної плати залучених спеціалістів спеціалізованого формування СЗ 
«Броварський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді» «Прийомна 
сім'я термінового влаштування дітей, які залишилися без батьківського піклування» 
здійснює СЗ «Броварський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді» 
на підставі рішення Броварської міської ради про створення прийомної сім'ї 
термінового влаштування та соціального договору між прийомними батьками та СЗ 
«Броварський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді». 

27.У кінці фінансового року за поданням органу опіки та піклування і служби у 
справах дітей, Броварська міська рада приймає рішення щодо використання 
заощаджених коштів шляхом перерахування на рахунок прийомної сім'ї за статтею 
«соціальна допомога». 

28.Раз на рік, до 01 лютого, служба у справах дітей готує звіт про рівень 
надання реабілітаційних, виховних, оздоровчих послуг дітям, тимчасово влаштованим 
до прийомної сім'ї, протягом року та про стан їх утримання і догляду на основі 
інформації, що надається соціальним працівником, який здійснює соціальний супровід 
родини, дільничним лікарем, заступником директора з виховної роботи школи, що 
знаходиться в даному мікрорайоні, дільничним інспектором місцевого відділу міліції. 

Прийомні батьки обов'язково ознайомлюються зі складеним звітом, який 
затверджується начальником служби у справах дітей. 

29.Прийомній сімї термінового влаштування може надаватися матеріальна, 
фінансова та інша благодійна допомога підприємствами, установами та організаціями 
незалежно від форми власності, громадськими об'єднаннями, фондами, фізичними 
особами. 

Секретар ради О.В.Кіяшко 



Додаток 
до положення про спеціалізоване формування 
СЗ «Броварський міський центр 
соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді» 
«Прийомна сім'я термінового влаштування дггей, 
які залишилися без батьківського піклування» 

Д О Г О В І Р 
про влаштування дітей на виховання 

та спільне проживання у прийомній сім11 
• термінового влаштування 

(населений пункт) 
200_ р. N 
/ 

(повне найменування органу, що прийняв рішення 

про утворення прийомної сім'ї термінового влаштування) 
в особі 

(посада, прізвище, ім'я, по батькові) 
і громадяни 

(прізвище, їм*я, по батькові, 

число, місяць, рік народження, паспорт, серія, номер, 

ким і коли виданий) 
які проживають 

(адреса) 
уклали цей договір про те, що 

(повне найменування органу,що прийняв рішення 

про утворення прийомної сім'ї термінового влаштування) 

передає, а прийомні батьки 
(прізвище, ім'я, по батькові, 

паспорт,серія, номер. 

ким і коли виданий) 

приймають на виховання та тимчасове спільне проживання дітей 

° (прізвище, ім'я, по батькові) 

1. Прийомні батьки зобов'язуються: 

1) створити належні умови для всебічного розвитку дітей, одержання ними 
освіти, підготовки до самостійного життя та праці; 
2) захищати права та інтереси дітей; 
3) проводити щороку медичне обстеження дітей та виконувати рекомендації 

лікарів-спеціалістів; 
4) співпрацювати з СЗ «Броварський міський центрам соціальних служб для 

сім'ї, дітей та молоді» у ході здійснення соціального супроводження відповідно 
до порядку соціального супроводження прийомних сімей тьермінового влаштування; 
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5) у разі виникнення в прийомній сім'ї несприятливих умов для утримання, 
виховання і навчання прийомних дітей повідомляти про це місцеву службу у 
справах дітей; 

6) у роботі з дітьми дотримуватись вимог законодавства України про захист 
інтересів дітей та охорону дитинства; 
7) співпрацювати зі службою у справах дітей та соціальними службами, залучати 

спеціалістів до вирішення проблемних питань; 
8) використовувати в повному обсязі та за призначенням соціальну допомогу, 

надану дітям, які опинилися у складних життєвих обставинах та виховуються в 
прийомній сім'ї термінового влаштування, на забезпечення їх повноцінного 
харчування, утримання, виховання, розвитку і освіти. 

2. Прийомні батьки несуть відповідальність за прийомних дітей згідно із 
законодавством. 

3 . 
(повне найменування органу, що прийняв рішення 

про утворення прийомної сім'ї термінового влаштування) 

зобов1язується: 

1) забезпечити соціальне супроводження прийомної сім'ї термінового 
влаштування, закріплення за нею соціального працівника; 

2) забезпечити безоплатне медичне обстеження дітей; 
3) здійснювати координацію діяльності відповідних міських установ та 

організацій, пов'язаної із захистом прав дітей, та нести відповідальність за 
функціонування прийомної сім'ї термінового влаштування. 

4. За згодою сторін цей договір може бути доповнений іншими зобов'язаннями. 

5. Дію цього договору може бути припинено за згодою сторін. 

6. У разі порушення або неналежного виконання умов цього договору кожна із 
сторін має право звернутися до суду. 

7. Договір укладається в трьох примірниках - по одному для кожної із сторін та 
служби у справах дітей. Усі примірники мають однакову юридичну силу. 

8. Цей договір набирає чинності з дня його підписання. 
(повне найменування органу, що прийняв рішення 

(прізвище, ім'я, по батькові 
про утворення прийомної сім'ї термінового 
влаштування) прийомних батьків) 

(адреса) (місце гроживання) 

(розрахунковий рахунок) 
(розрахунковий рахунок) 

(прізвище, посада керівника органу) 
(підпис) 

(підпис) 
(підпис) 

Секретар ради Кіяшко О.В. 


