
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київської ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Г Про затвердження Положення про прийомну . " . 
СІМ Ю теРМІНОВОГО влаштування 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 р. N!!565 
«Про затвердження Положення про прийомну сім"ю» (зі змінами), рішення 
Броварської міської ради «Про затвердження програми запобіганНJI дитячій 
безпритульності та бездоглядності на 2006-20 І О роки» (зі змінами), з метою 
поширенНJI практики утворення прийомних сімей термінового влаштуванНJI як 

нової форми сімейного виховання дітей, що опинилися у складних життєвих 
обставинах, керуючись пунктом 22 статті 26 Закону України <<Про місцеве 
самоврядуванНJI» та враховуючи рекомендації постійних комісій з гуманітарних 
питань та з питань соціально-економічного та культурного розвитку, 

бюджету,фінансів і цін, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Положення про прийомну сім"ю термінового влаштув8ННJI 

. (додаєrься). 
2. Службі у справах дітей, центру соціальних служб ДЛJI сім'ї, дітей та молоді: 

а). здіЙСlПOвати координацію та методичне забезпеченНJI функціонування 
прийомних сімей термінового влаштуванНJI, 

б). забезпечувати виплати соціальної допомоги на дітей та оплату праці 
прийомних батьків відповідно до затвердженого кошторису витрат на 

фінансув8ННJI пункту 1.1 О розділу І <<Програми запобіганНJI дитячій 
безпритульності та бездоглядності на. 2006-201 О роки». . 
з. Контроль за виконaннJIМ цього РІшення покласти на заступника МІСЬКОГО 

голови Шестопал л.п. 

І.В.Сапожко 

,.' "' . . ,.: ... . '.. . . .. . 



ПОД81111Я: 

Начальник' служби у справах 
дітей 

ПогоджеllО: 

Виконуючий обов'язки заступника 

міського голови -
керуючий справами виконкому 

Начальник фінансового управління 

Начальник юридичного відділу 

Виконуюча обов'язки начальника 
З~ЬНОГО відділу 

Голова комісії з гуманітарних ПИТань 

, 
І 

Голова KOMicij з пит~ ~оціаль~о-. \ '~ \ 
еКОНОМІЧНОГО та КУЛЬТУРного Розвит' ., 
бюджетуо3~§івіціН, :'.' J КУ. 

З . 

~ Л.М.ВИНоградова 

с / 
___ s:~_jG,,--_І.Г.Лавер 

~-:-:Ii---__ А.В.КривоноС 

~. А.В.Буmca 



ПОЛОЖЕННЯ 

Затверджено 

рішенням Броварської 
міської ради 
BiдJb' червня 2008 р. Н!! ~-.jp.QS-

про прийомну сім'ю термінового влаштування 

Загальна частина 

І.Метою утворення прийомної сім'ї термінового влаштування є негайне 
забезпечення права дитини, яка опинилась в складних житrєвих обставинах на . .. ' 
С1Меине . виховання на час подолання сімейної кризи або підготовки ії до 
постійного влamтуванНJI в сімейні форми, попередження влаштування дітей до 
інтернатних закладів. 

2.ПриЙомна сім'я термінового влаштування - це сім'я, яка на основі 
договору (соціального контракту) з місцевим органом виконавчої влади, приймає 
на короткий термін від однієї до чотирьох дітей, які опинилися в складних 
житrєвих обставинах та потребують догляду та захисту, надає Їм комплекс послуг 
в залежності від їх потреб та сприяє поверненню Їх в сімейне середовище. 

Діти влаштовуються в прийомну сім'ю термінового влаштування на час, 
необхіДНИЙ для подолання їх батьками або особами, що їх заміняють, складних 
житrєвих орставин або для 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 З місяці. 

В окремих випадках на основі оцінки потреб ДИТИНИ та ії сім'ї термін 
перебування дитини може бути подовжено ще на два місяці. Рішення про 
подовження приймається опікунською радою та затверджується виконкомом 

Броварської ~iCЬKOЇ ради. . .. . ... 
З.ПрИЙомні батьки за наяВНОСТІ ВІДПОВІДНИХ саштаРНО-ГlПЄНIЧНИХ та 

побутових умов берyrь прийомних дітей на власну житлову площу. 

.. ... , .. 
Утворення ПРИИОМНОІ СІМ І 

4.РішеННJI про yrвopeННJI прийомної ~~M"~ Te~MiHOBOГO ~am~ання 
ПРИймається виконавчим комітетом БроваРСЬК~1 ~ICЬKOI ради на. ПІдставІ заяви 
Претендентів, висновку служби у справах ДІтеи про МОЖЛИВІСТЬ утворення 
прийомної сім'і термінового влаштування за результатами ~оходження курсу 
П!дroтовхи та рекомендацією Київського об~~С~ОГО цe~7I?Y СОЦІальних служб ДJIJ[ 
Clr.'. 1'··'11 
МІ, ДІтей та молоді. . . .. .. 
Орган який· ИЙНJIВ ішення про YIBopeННJI ПРИИОМНОl сім'ї термінового 

ВJI ' пр р.. .-. ф кціонування 
lUJrryвання, несе відповідалЬНІСТЬ за 11 ув . 



S.Ha підставі рішення про в ут орення пр'" .. . r.' • 
вnaurryв8ННJI між прийомними б ИИОМНОІ СІМ І теРМІНОВОГО 

міської ради укладається до . атьками та виконавчим комітетом Броварської 
ГОВІР про створення та ф. ... .. 

сім'ї термінового влаштуван (. . УНКЦІОНУВання ПРИИОМНОІ 

Д. ня далІ - ДОГОВІР) за формою згідно з додатком 
• UI договору ПРИПИняється у разі виникнення В прийомній . CiMrї 

теРМІНОВОГО влаштування несприятливих умов для виховання дітей та спільного 
проживанНJI (важка хвороба прии"'омних б . .... ... ... атьК1В, ЗМІна ІХ СІмеиного стану тощо) 
невиконання прииомними батьками обов'язків щодо належного вих~вання' 
розв~тку T~ утримання дітей (на основі висновків інспектування), за згодо~ 
сТОРІН та з ~НШИХ причин, передбачених договором . 

. у раз1 припинення дії договору сім'я позбавляється статусу прийомної сім'ї 
теРМ1НОВОГО влаштування. 

6.контрол~ за ви~он~нн~~ договору, а також за умовами проживання, 
виховання прииомних ДІтеи ЗДІИСНЮЄ служба у справах дітей Броварської міської 

ради. 

7.3 M~TO~ Пі~вищення B~XOBHOГO потенціалу прийомних батьків, 
Броварськии МІСЬКИИ центр СОЦІальних служб ДЛJI сім'ї, дітей та молоді 
організовує їх навчання із залученням спеціалістів з питань психології . ' 
педагопки, 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 CiMri, дітей та молоді. 

8.БроварськиЙ міський центр соціальних служб ДЛJI 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 
здійсненНJI 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 влamтyванНJI закріпmoється на постійній 
основі соціальний працівник Броварського міського центру соціальних ~лужб для 
.~. • u • 

СІМ 1, ДІтеи та МОЛОДІ. . .... ... .. ,.. . .. 
СОЦІальний прац1ВНИК ЗДІИСНЮЄ СОЦІальнии СУПРОВІД СІМ 1, готує рекомеНД8Ц11 

ПРийомним батькам щодо особливостей ДОГЛJIДУ і виховання кожної влаштованої 
дитини знайомить іх із життєвою історією дитини. Він визначає можливість та 
умови 'спілкування дитини, влаштованої до пр~омної сім'ї, з біологічними 
б~тьками та родичами, якщо це. не с~еречить 1НТ~p~caм ди~ та .. сприяє 
ПІДТримці родинних контактів. Сmльно з ІНШИМИ спеЦlаЛ1Стами СОЦlальНОI сфери 
забезпечує здійснення заходів, що сприят~ ~ОДО~анню скл~ життєвих 
Обставин, відновленню батьківських функц1И бl0ЛОГl~. бать~в~ створеmпo 
умов для скорішого поверненвя дитини або влаштування 11 в 1НШУ СІМ ю. 

9.Управління освіти Броварської міської ради забезпечує право на здобуття 
освіти прийомними дітьмИ. 
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10.Броварська районна дитяч . 
обов' язкового медичного огляду .І.Х а ЛІкарня організовує проходжеННJ[ 

. . ' диспансернии'" наг.:л II.ВІДДШ у справах . ,.. . яд. СІМ І та МОЛОДІ Бро ... .. 
безкоштовне ОЗдоровлення (за Ме ваРСЬКОI МІСЬКОI ради забезпечує 
лікуванням) дітей, які тимчасов дичним~ пока:анням~ санаторно-курортним 

о влаштоваНІ в прииомну СІМ·Ю. 

Влаштування дітей до прийомної сім'і 

12. У прийомн~ С.ім'Ю термінового влаштування можуть бути влаштовані: 
- ново~ароджеНI дl:И, покинуті в пологовому будинку, іншому зак:ладі охорони 
зд~ров я, ~БО я~ ВІ~М~ВИЛИСЯ забрати батьки чи інші родичі; 
- ПlДКИНУГl, знаидеНІ ДІТИ; 
- безпритульні та бездоглядні діти; 
- д!ти з с~мей, в я~их i~HYЄ загроза ЇХ житгю та здоров'ю; 
- Д~ТИ, яКІ потеРПІЛИ ВІД насилля, жорстокого поводження; 
- ДІТИ, батьки яких померли; 
-.iн~ дiT~, які за різних обставин певний час не можуть перебувати у власній 
сІМ І або ~x бат~к~ a~~ осо~и, що їх заміняють, не можуть піклуватись про них. 
ДО ПРИИОМНОІ СІМ І теРМІНОВОГО влаштування влаштовуються діти віком від 

народження до 18 років. Діти, старші 14 років влаштовуються до прийомної сім'ї 
лише за згоди прийом них батьків та власною згодою. 

На кожну дитину, яка передається у прийомну сім'ю термінового 

влаштування, орган опіки та піклування 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. 

НаПРВВJlеННJI ДИТИНИ в прийомну сім'ю термінового влаштуваННJI 

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

як ВИКJПOчення, уповноваженими працівниками зазначених вище установ, на 
підставі іх звернення, у прийомну сім'ю термінового вла~ання можуть бути 
ВЛаштовані діти без наказу та направлення служби у справах ДІтей. Проте, служба 
у справах дітей має протягом трьох днів, з часу влаштування ДИТИНИ, видати наказ 
та ВИПИсати направлення дитині у пр~омну сім'ю термінового вл~ання, або 
прийняти інше рішення в кращих Інтересах дитини. На ОСНОВІ наказу та 



направлення служба у справах дітей го . 
п о влаштування ДИТИНИ у прийом "I?'~ проект. РІшення виконавчого комітету 
O~HOBHi завдання ДJUJ установ т ну СІМ .Ю T~.!'MIH~BOГO влашту~ан~, визнача~ 

ішення подальшої долі ити а . оргаНlзаЦIИ, ЯКІ будуть задІЯНІ В процеСІ 
B~P Д ни. РІшення виконавчого комітету є підставою для 
фІнансування утримання дитини. 

15.0дночасно у прийомній сім'·· . І теРМІНОВОГО влаштування можуть перебувати 
Від одного до чотирьох дітеи" у... . .. . .... разІ нагалЬНОІ потреби та за наяВНОСТІ 
В!~ОВІДНИХ cahltaPHO-ГІГІЄНІЧНИ~ умов, за згодою прийом них батьків в прийомну 
СІМ Ю може бути влаштовано БІЛьша кількість дітей, якщо вони є братами та 
сестрами. 

.. На ... цей період, з~ зв~р~.енням прийом них батьків, соціальний працівник, 
JlКИИ ЗДІИСНЮЄ СУПРОВІД. CI~ І, бере на себе частково виконання функцій по 
дoг~дy та ВИХОВ~НЮ ДІтеи. Обсяг допомоги, ії тривалість та графік роботи 
СОЦІального працІвника по догляду та вихованню дітей узгоджуються з 

п~ийомними батьк~ми 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 

здоровя 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 заміmoють; 
- довідка про те, що відомості про батька (батьків) записані згідно ст.ІЗS 

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 заміНJllOТЬ. 

Прийомні батьки, іх права та обов'язки 

17.ПрИЙомними батьками, за спільН~ бах.<~' M~~ бr:rи п?дружжя або 
дві дорослі особи, які проживають на сmльН1И ЖИТЛОВІИ ПЛОЩІ, СП1ЛЬно Be~ь 

домогосподарство, перебувають у родинних c:oc~ax (мати та ПОВНОЛІТНЯ 
Донька, сестри, тощо), мають досвід у вихо~аннl ДІтеи, одна з .. ~ викон~ 
обов'язків прийомних батьків не ~oєднyє з ІНШОЮ трудовою.~а~IСТЮ. У разІ 
наявності двох і більше претендеНТІВ, перевага надається ПОВНІИ СІМ І. 

18. Прийомна сім'я термінового влаштування не може бути створена, якщо 
кандидати у прийомні батьки або хоча б .~ДИН з них:. ... 

- не пройшли курс підготовки потеНЦI~ кандидаnв у ПРИИОМНІ.батьки; 
- визнані В установленому порядку неДІєздатними або обмежено ДІєздатними; 

4 



- позбавлені батьківських. .. . 
• u • б прав,- КОЛИШНІ ОПlIСУНИ (ПІКЛУВальники) 

УсиновителІ, ПРИИОМНІ атьки батьк . ... ' , И-вихователl, позбавлеНІ ВІДПОВІДНИХ прав 
за неналежне виконання ПОкладених на них обов'язків. 
-. за c:aHO~ здоров'я не може ВИконувати ОБОВ'ЯЗК~ щодо виховання дітей 
(ІнвалІДИ І 1 n групи, які за висновком медико-соціальної експертної комісії 
потреб~ТЬ стороннього ДОГЛЯДУ, особи, які мають глибокі органічні ураження 
H~PBOBOI системи, алкогольну та наркотичну залежність, хворі на СІПД, 
ВІДКРИТУ ф~рму . туберкульозу, психіатричні розлади, в яких офіційно 
зареєстрованІ аСОЦІалЬНІ прояви, нахили до насильства). 

Не можугь бути прийомними батьками особи, з якими на спільній житловій 
площі прожи~ають члени .Сім'ї, 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 прийом ними батьками, в обов'язковому 
порядку мають пройти навчання, організоване Броварським міським центром 

соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, КОДА, 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 прийом ні батьки про утворення прийомної сім'ї 

термінового влаштування; 
- копії паспортів кандидатів у прийомні батьки; 
- довідка про склад сім'ї (форма N!! З); 
- копія свідоцтва про шлюб; 
- довідка про стан здоров'я кандидатів у прийомні батьки та членів сім'ї, пі 
проживають разом з ними (довідка про відсутність хронічних захворювань, 
обстеження нарколога, венеролога, психіатра); . 
- довідка про ДОХОДИ потенційних прийомних батьК1~; u. • 

- довідка про проходження навчaннJI Kaнд~aТ;B ~ ~РИИОМНl б~ТЬки 1 
рекомендація центру соціальних с~б для .~M 1, ДІтеи та ~ОЛОДІ. ЩО~О 
ВКJПQчеНЮІ їх у банк даних пр? СІМ І ~отенцшних. ~синовитетв, ОШКУНІВ, 

піклувальників, прийомних бать~в,. батьюв~вих?в~телl~, 
_ письмова згода всіх ПОВНОЛІТНІХ члеНІВ СІМ 1, ~ пр?~~ть ~азом з 
кандидатами у прийомні батьки, на утворення ПРИИОМНОІ СІМ І термшового 

влаштування. . 
22.ПрИЙомні батьки з моменту влаш~~ дитини вико~~чим .КОМl:етом 

Броварської міської ради і до моменту .ОфЩІИНОГО поверне~ 11 д? б~ОЛОnЧНИХ 
батьків (осіб, що їх замінюють) або офіційного пе~еведення в ІНШУ СІМеину форму 
ВЛЯІТ1ТV1:l осяmення дитиною ПОВНОЛІТТЯ, несуть персональну 

-'''JUання, Д .., ..чний .. 
відповідальність за життя, здоров'я, фlЗИЧНИИ 1 псИХ1 стан КОЖНОI дитини. 



23.Броварська районна ДИтяча . 
проводить медичне обсте» ... ЛІкарня позачергово та безкоштовно 

влаштуванням до прийом (~н~я ,~рииомних батьків та кожної дитини перед її НОІ СІМ І готує реком ...... б 
меДИЧНИХ та cahitaPHO-Гігієн" :ндаЦll прииомним атькам ~oдo 

.... ІЧНИХ особливостеи догляду за дитиною та щодо ії 
режиму, ЗДІИСНЮЄ медичний су . .... . .. . ... . ,.. ПРОВІД ДІтеи, якІ тимчасово перебувають в 
прИИОМНІИ СІМ І, готують медич .. нии висновок щодо стану здоров'я ДИТИНИ на 
момент повернення дитини ДО б' . б . 

• • о. IОЛОГІЧНИХ аТЬКІВ або на момент досягнення 
ПОВНОЛІТТЯ, влаштування в ІНШІ СІмейні форми виховання. 

. Матеріальне забезпечення прийомної сім'ї 
24.Фlнансування п~ийо~них сімей термінового влаштування здійснюється 

за P~HOK б~дже:?, МІста І складається із оплати праці одного з приЙомнИ>.. 
бать..юв T~ ... C~ЦI~ЬHOI допомоги на утримання дітей, які тимчасово перебувають у 
ПРИИОМНІИ СІм'l. 

25-1.Розмір соціальної допомоги на утримання дітей, які тимчасово 
перебувають усім 'ї термінового влаштування, виплачується прийомним батькам 
з розрахунку два прожиткових мінімуми на дитину відповідного віку за місяць 
перебування. 

Виплати соціальної допомоги на утримання дітей здійснює служба у справах 
дітей, перераховуючи ЇХ на особистий рахунок одного з прийомних батьків 
(в~дкритий в установі банку за місцем проживання прийомної сім'і). 

При визначенні сумарного розміру місячного фінансування соціальної 
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 створені прийомної сім'ї термінового влаштування та направлені 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 сімї термінового влаштування. 

25-2.0плата праці виплачується одному з прийомних батьків. Розмір оплати 
праці прийомних батьків становить два прожиткові мінімуми. 

Оплату праці прийомних батьків здіЙС,нює ~рова~сь~й міський центр 
соціальних служб для сім'ї, дітей ;а M~~OД~ ~.a Пlдс:аВI РІшення Броварської 
міської ради про створення ПРИИОМНОІ СІМ І теРМІНОВОГО вл~тування та 

соціального договору між прийомними батьками та центром СОЦІальних служб 
для сім'ї, дітей та молоді. 

26.У кінці фінансового року :а по~анням органу ~пі~ T~. піклувam:я і 
служби у справах дітей, виконавчии КОМІТет Бро~аРСЬКОI МІСЬКОI ради приимає 
рішення щодо використання заощадж~них КОШТІВ 1ШIJIXОМ перерахування на 

рахунок прийомної сім'ї за статтею «СОЦІальна допомог~». ... . . 
27.Раз на рік, ДО О 1 лютого, служба у справах ДІтеи готу.є ЗВІТ про РІвень 

надання реабілітацїйних, виховних, оздоровчих послуг ДIT~, тимчасов~ 
влаштованим до прийомної сім'ї, протягом року :а про стан ~ утримання ~ 
догляду на основі інформації, що надається СОЦІальним працІВНИКОМ, якии 



здійснює соціальний супровід родини, дільничним лікарем, заступником 
директора з виховної роботи школи, що знаходиться в даному мікрорайоні, 
дільниЧНИМ інспектором місцевого відділу міліціі. 

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

28.ПриЙомніЙ сім'ї термінового влаштування може надаватися матеріальна, 
фінансова та інша благодійна допомога підприємствами, установами та 
організацiJJмИ незалежно від форм власності, громадськими об'єднаннями, 
фондами, фізичними особами. 

Секретар ради І.В.Сапожко 
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Дода!rОК 

до Попоження про прийомну сім'ю 

!rермінового вnаШ!rування 

ДОГОВІР 
про B.JIёlJlllRPaв_ . .. 

ша . д~mеи ва виховавВR 
СП~.JIьве DpО8ИВ .. . авв. " DpИИонвій сін' ї 

mepJU.BOBOXlO В.JIёUШ1'равВR 

" " 
(населений ПУНК!r) 

200 р. N ---

(повне найменування органу що w , прииняв рішення 

про утворення прийомної сім'ї !repMiHoBO~O .... влаштування) 

В особі 

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

(прізвище, ім'я, по ба!rькові, 

число, місяць, рік народження, nacnop!r, серія, номер, 

----------------------~ким~;-іі-;к;о~л~и~в~и;.д;а;н:и~й~)----------------------------------------, 

які ПРОЖИВaJOть 
-------------------,,(a~д~p~e~c~a\)--------------------------------' 

уклали цей договір про те, що 
(повне найменування органу,що прийняв рішення 

про У!rворення прийомної сім'ї термінового влаШ!rування) 

передає, а прийомні батьки 
(прізвище, ім'я, по ба!rькові, 

паспорТ, серія, номер, 

ким і копи 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 ЖИТ!rЯ та праці; 

2) захищати права та інтереси дітей; 
• З) Проводити щороку медичне обстеження дітей та виконувати рекомендаці1 

nlкарів-спеціалістів; 
4) співпраЦ1Овати з центрами соціальнИХ служб для сім' 1, дітей !ra молоді у 

хо • • . дl здійснення соціального супроводження в~дпов~дно до порядку соціального 
СYnРОВодження прийоNНИХ сімей тьерміНОВОГО влаштування; 



5) у разі виникнеННR в ПРИЙОМНій с' ,. 
ховаННІІ і навчаННR Прий ' .. ~M І . несприятливих умов ДnII утримання, 

вИ ',и,. ОМНих д~теи ПОВ~ДОМJIяти про це місцеву службу у 
справах д~ теи, 

6) у .РОб~Ті з дітьми ДОТримуватись вимог законодавства 
інтерес1.В Д1.теЙ та охорону дитинства' УкраІни про захист . . , 

7) .СП7вп~ацювати ~1. СЛУЖбою У справах дітей та соціальними службами, залучати 
спец~ал1.СТ1.В до вир~шеННR проблемних питань; 

8) вик~ристовув.ати в повному обсязі та за призначеннRМ соціальну допомогу, 
надану ~~TSU4., ,~K1. опи~илися у СКJIадних життєвих обставинах та виховуються в 
прийомн~й C~M 1 TepM~HOBOГO влаштування, на забезпечення Іх повноцінного 
харчуваННR, утримання, виховання, розвитку і освіти. 

2. Прийоми і батьки несуть 
законодавством. 

відповідальність за прийомних дітей згідно із 

З. __ ------~~~~~~~~--------~~--~--------------.--. 
(повне найменування органу, що прийняв рішення 

про утвореННІІ прийомноІ сім'І термінового влаштуваННR) 

зобов' RЗУЄТЬ СІІ : 

1) забезпечити соціальне супроводження прийомноІ сім'І термінового 
вnаштуваННR, закріплення за нею соціального працівника; 

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

організацій, пов' язаноІ із захистом прав дітей, та нести відповідальність за 
функціонуваННR прийомиоІ сім'І термінового влаштування. 

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

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

6. у разі порушеННR або неналежного виконаННR умов цього договору кожна із 
сторін має право звеРНУТИСR до суду. 

7. Договір yкnaдaЄTЬCII в трьох примірниках - по одному ДnII кожноl із сторін та 
СЛуЖби у справах дітей. Усі примірники мають однакову юридичну силу. 

В. Цей договір набирає чинності з дня його підписаННR. 

(повне нaAweнуаання opraHY, що ПРИЙНЯ8 рі_ення 

аро УТворення npиAомно1. сім' 1 TepмiK080ro 
1UI.ID~аИИR) 

(адреса) 

(розрахунК08ИЙ рахунок) 

(пріЗ8ище, посада кері8ника opraHY) 

(підпис) 

Секретар ради 

(пріЗ8ище, ім'я, по СаТЬК08і 

прийawниx Сатькі8) 

(місце ПРО»С8ВКНК) 

(розраХУНК08ИЙ рахунок) 

(підпис) 

(підпис) 

І.В.Сапожко 
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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київської ОБЛАСТІ 

СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ 

07400 КиУвська область. м.Бровари. вул. М.Лагуновоі. З-а. тел. (294)4-02-95 
Від 05.06.2008 р.Н!! З.& tr 

Про включення питання 

до порядку денного сесіі 

Броварської міськоі ради 

,; • .J.J ,міському голові 

Антоненку в.о. 

~': 0&. ().! 

Шановний Вікторе Олександровичу! 

Відповідно до Законів України «Про забезпечеННJI організаційно
правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування», <<Про охорону дитинства», постанови Кабінету 
Міністрів Украіни <<Про затверджеННJI ПоложеННJI про прийомну сім"ю», 
рішеННJI Броварської міської ради від 28.12.2006 Н!!199-14-05 «Про 
затвердження програми запобігamuI дит~ій бездогJIJlДНОСті та 
безпритульності на 2006-2010 роки» (зі змінами), з метою соціально
правового захисту дітей, які опинилися у СЮJадних життєвих обставинах, 
застосування ефективних форм іх соціальної підтримки, прошу розглянути 
на черговій сесії Броварської міської ради питання про затвердження 
Положення про прийомні сім"ї термінового влаштування. 

'-" 

Начальник слуЖби Л.М.Виноградова 

'_11. 
, .. 

м'" 
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