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ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА  № _ 
Згідно норм  ISO 9001: 2000 

Виконавчий комітет  
Коростенської міської ради 

11500 м.Коростень, вул. Грушевського,22 

 
Надання дозволу на створення 

дитячого будинку сімейного типу 
та прийомних   сімей. 

 
 

Центр надання 
адміністративн

их послуг 
 

тел. 5-01-46 
каб. № 11  
І поверх 

1 Перелік необхідних 
документів: 
(назви документів та 
місце їх отримання) 

Письмове звернення ( довільна форма) 
До заяви додаються: 
1.Довідка  про склад сім'ї (форма № 3). 
 
2.Ксерокопія свідоцтва про шлюб (для подружжя) ( без 

нотаріального посвідчення) 
 
 
3.Довідка про проходження курсу підготовки і 

рекомендація центру соціальних служб для сім'ї, дітей 
та молоді щодо включення їх у банк даних про сім'ї 
потенційних усиновителів, опікунів, піклувальників, 
прийомних батьків, батьків – вихователів. 

 
4.Ксерокопії паспортів гр. України (без нотаріального 

посвідчення) 
 
 
5.Довідка про стан здоров'я  та осіб, які проживають з 

ними ( додаток 3) 
 
6. Письмова згода всіх повнолітніх членів сім'ї, які 

проживають разом з кандидатами у батьки – вихователі, 
якщо останні вирішили створити дитячий будинок 
сімейного типу на власній житловій площі, засвідчену 
нотаріально. 

 
 

 Примітка: вищевказані документи подаються до служби 
у справах неповнолітніх у 2-х екземплярах. 

 
2 Оплата  Безкоштовно  

 У разі платності  
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2.1. Нормативно-правові 
акти , на підставі яких 
стягується плата 

 

2.2. Розмір плати  
2.3. Розрахунковий рахунок 

для внесення плати 
 

3 Термін виконання Місячний термін з моменту реєстрації заяви. 

4 Відповідальний за 
виконання 

 Начальник служби у справах дітей – Фіцай Ніна 
Миколаївна, головний спеціаліст служби у справах дітей – 
Федорець Олена Юріївна.  

4.1. Місцезнаходження, 
довідковий телефон та 
адреса електронної 
пошти 

Каб. № 18 
II поверх, тел. 4-22-39 
Адреса електронної пошти: ssdkor@yandex.ua   

4.2. Режим роботи Щоденно з 8.00 до 17.00 години, обідня перерва з 12.00 до 
13.00 години 

5 Опис дій 1. Особисте звернення в Центр надання адміністративних 
послуг по вул. Грушевського, 22, каб. № 11, I поверх,  
тел. 5-01-46 

2. Прийом заяви (подається особисто або нотаріально 
посвідчено). 

3. Розгляд заяви службою у справах дітей та юридичним 
відділом виконкому. 

4. Розгляд комісією з питань захисту прав дитини. 
5. Підготовка проекту рішення виконавчого комітету 

міської ради. 
6. Розгляд на засіданні виконавчого комітету міської 

ради. 
7. Підготовка та видача витягу з рішення виконавчого 

комітету міської ради.  
8. Контроль за виконанням наданого дозволу. 

6 Місце отримання 
відповіді 

Центр з надання адміністративних послуг 

6.1. Місцезнаходження   

6.2. Інформація щодо 
графіка роботи 

 

6.3. Реквізити 
адміністратора 

 

7 Результат послуги Отримання витягу з рішення  виконавчого комітету 
Коростенської міської ради 

7.1. Перелік категорій 
одержувачів послуги 
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7.2.  Спосіб отримання 
відповіді 

 

7.3. Вичерпний перелік для 
відмови у наданні 
послуги 

 

7.4. Відмова у наданні 
послуги 

Відсутність  повного пакету документів. 
Закінчився термін дії документів. 
Визнані в установленому порядку недієздатними або 
обмежено дієздатними;  
Позбавлені батьківських прав, якщо ці права не були 
поновлені;  
Були звільнені від повноважень опікуна, піклувальника, 
прийомних батьків, батьків-вихователів через невиконання 
покладених на них обов'язків;  
Були усиновлювачами, але усиновлення було скасовано 
або визнано недійсним з їх вини;  
Поведінка та інтереси яких суперечать інтересам дитини, 
яка може бути влаштована в сім'ю на виховання;  
Мали судимість за злочини проти життя та здоров'я особи, 
проти волі, честі та гідності особи, статевої свободи та 
статевої недоторканості особи, проти громадського 
порядку та моральності, у сфері обігу наркотичних засобів, 
психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів чи 
мають не погашену в установленому порядку судимість;  
За станом здоров'я не можуть виконувати обов'язки щодо 
виховання дітей (інваліди I групи; інваліди 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, психотичні розлади; в яких офіційно 
зареєстровані асоціальні прояви, нахили до насильства);  
Проживають на спільній житловій площі з членами сім'ї, 
які мають розлади здоров'я або поведінку чи спосіб життя, 
що може негативно вплинути на здоров'я дитини, її 
фізичний, психічний, моральний стан або інтелектуальний 
розвиток;  
Не мають постійного місця проживання.  

8 Порядок оскарження Звернення до міського голови у  зволіканні прийняття 
рішення. 
В судовому порядку. 

9 Відповідальність Посадові особи несуть цивільну, адміністративну, 
кримінальну відповідальність за порушення 
законодавства. 

10 Законодавча підстава Сімейний Кодекс України, Цивільний Кодекс України,  
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10.1. Закони України Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 
Закон  України “Про звернення громадян”, Закон України 
«Про охорону дитинства». 

10.2. Акти Кабінету 
Міністрів України 

Постанова Кабінету Міністрів Укрвїни від 26.04.2002 № 
564 «Про затвердження Положення про дитячий будинок 
сімейного типу», Постанова Кабінету Міністрів України 
від 26.04.2002 № 565 «Про затвердження Положення про 
прийомну сім'ю» 

10.3. Акти місцевих органів 
виконавчої влади 

 

Затверджено Перевірено  Опрацьовано 
Міський голова  

 
_______В.В.Москаленко  

Заступник міського 
голови  

___________ О.О.Дзига 

Начальник служби у 
справах дітей 

_____________Н.М.Фіцай 
 

дата : „ ____ „ _______________ року 
 

дата : „ ____ „ _______________ року 
 

дата : „ ____ „ ________________ року 
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Додаток 1 
 
 
 

УГОДА 
про організацію діяльності дитячого будинку сімейного типу 

 
 

___________________________ « _____  « _____________________200 __ р. № ___________ 
          (населений пункт) 
_________________________________________________________________________________________________ 

(повне найменування органу що прийняв рішення 
 

про створення дитячого будинку сімейного типу) 
 

в особі___________________________________________________________________________ 
( посада, прізвище, ім'я, по-батькові) 

і батьки-вихователі________________________________________________________________ 
(прізвище, ім'я, по-батькові, паспорт, серія 

_________________________________________________________________________________ 
номер, ким і коли виданий) 

_________________________________________________________________________________ 
 
що проживають___________________________________________________________________  

(адреса) 
уклали цю угоду про організацію діяльності дитячого будинку сімейного типу, до якого 
влаштовуються діти на підставі відповідного рішення___________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

( прізвище, ім'я, по-батькові дитини, рік народження) 
 

1. Батьки – вихователі зобов'язуються: 
 

1) у роботі з дітьми дотримуватись вимог законодавства України про захист інтересів 
дітей та охорону дитинства; 

2) проводити щороку медичне обстеження дітей та виконувати рекомендації лікарів-
спеціалістів; 

3) співпрацювати з місцевими службами у справах неповнолітніх та центрами 
соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді у ході здійснення соціального 
супроводження дитячих будинків сімейного типу; у разі потреби звертатись до 
центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді у зв'язку з необхідністю залучення 
фахівців для вирішення проблемних питань; 

4) брати участь у різних формах підвищення кваліфікації; 
5) у разі виникнення в дитячому будинку сімейного типу несприятливих умов для 

утримання, виховання та навчання дітей повідомляти про це місцеві служби у 
справах неповнолітніх; 
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6) використовувати в повному обсязі та за призначенням державну соціальну допомогу, 
що надається дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, які 
виховуються в дитячому будинку сімейного типу, на забезпечення їх повноцінного 
харчування, утримання, виховання, розвитку та освіти.  

2. Батьки-вихователі несуть відповідальність за вихованців згідно із законодавством та за 
діяльність дитячого будинку сімейного типу. 

3. __________________________________________________________________________ 
(повне найменування органу що прийняв рішення 

 
про створення дитячого будинку сімейного типу) 

зобов'язується: 
1) у межах видатків, передбачених у державному бюджеті на утримання дитячих 

будинків сімейного типу, перераховувати щомісяця до 20 числа на особистий рахунок 
одного з батьків-вихователів, відкритий у банківській установі, або виплачувати 
через державні підприємства поштового зв'язку кошти в розмірі двох прожиткових 
мінімумів для дітей відповідного віку; 

2) щомісяця виплачувати грошове утримання батькам-вихователям у розмірі 
____________ гривень; 

3) надати батькам-вихователям дитячого будинку сімейного типу житлове приміщення   
__________________________________________________________________________ 

(адреса) 
               _________________________________________________________________________ 

 
загальною площею_____________ кв. метрів виходячі з розрахунку проживання в 
дитячого будинку сімейного типу _________ осіб; 

4) надати у користування дитячому будинку сімейного типу земельну ділянку для 
ведення садівництва та городництва площею __________ гектарів; 

5) надати у користування дитячому будинку сімейного типу транспортний засіб 
_________________________________________________________________________; 

(найменування) 
6) щороку затверджувати кошторис на підтримання в належному технічному стані 

будівлі дитячого будинку сімейного типу після ознайомлення з ним батьків-
вихователів; 

7) забезпечити соціальне супроводження дитячого будинку сімейного типу; 
8) забезпечити щорічне безоплатне медичне обстеження дітей; 
9) здійснювати координацію діяльності відповідних районних (міських) установ та 

організацій, пов'язаної із захистом прав дітей; 
4. За згодою сторін ця угода може бути доповнена іншими зобов’язаннями. 
5. У разі порушення та неналежного виконання умов цієї угоди кожна зі сторін має право 

звернутися до суду. 
6. Угода може бути розірвана за згодою сторін. 
7. Угода укладається в трьох примірниках – по одному для кожної із сторін та місцевої 

служби у справах неповнолітніх. Усі примірники мають однакову юридичну силу.. 
8. Ця угода набирає чинності з дня її підписання. 
 
______________________________________                       ________________________________ 
                  (повне найменування органу,                                                             (прізвище, ім'я, по-батькові 
______________________________________                       ________________________________       
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          що прийняв рішення про створення дитячого                                                 батьків-вихователів) 
______________________________________                       ________________________________ 
будинку сімейного типу) (адреса)                                                                                            (адреса) 
______________________________________                       ________________________________ 
                  (розрахунковий рахунок)                                                                          (розрахунковий рахунок) 
__________________________________________                                   ______________________________________ 
          (прізвище, посада керівника органу)                                                                           (підпис) 
 _________________________________________                                     _____________________________________ 
                           (підпис)                                                                                                          (підпис) 
 

 
 
М.П. 
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Додаток 2  

 
 
 

Договір 
про влаштування дітей на виховання та спільне проживання у прийомній сім'ї 

 
 

___________________________ « _____  « _____________________200 __ р. № ___________ 
          (населений пункт) 
_________________________________________________________________________________________________ 

(повне найменування органу що прийняв рішення 
 

про утворення прийомної сім'ї) 
 

в особі___________________________________________________________________________ 
( посада, прізвище, ім'я, по-батькові) 

і громадяни_______________________________________________________________________ 
(прізвище, ім'я, по-батькові, паспорт, серія 

_________________________________________________________________________________ 
номер, ким і коли виданий) 

_________________________________________________________________________________ 
 
які проживають___________________________________________________________________  

(адреса) 
уклали цей договір про, що _________________________________________________________ 

                                            (повне найменування органу що прийняв рішення 
 

про утворення прийомної сім'ї) 
передає, а прийомні батьки_____________________________________________________________________ 

(прізвище, ім'я, по-батькові, паспорт, серія 
_________________________________________________________________________________ 

номер, ким і коли виданий) 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
Приймають на виховання та спільне проживання дітей __________________________________ 
                                                                                                         (прізвище, ім'я, по-батькові дитини, рік народження) 

 
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 центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді у ході здійснення 

соціального супроводження відповідно до порядку соціального супроводження 
прийомних сімей; 
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5) у разі виникнення в прийомній сім'ї несприятливих умов для утримання, виховання і 
навчання прийомних дітей повідомляти про це місцеві служби у справах неповнолітніх; 

6) у роботі з дітьми дотримуватись вимог законодавства України про захист інтересів 
дітей та охорону дитинства; 

7) співпрацювати з місцевими службами у справах неповнолітніх та соціальними 
службами, залучати спеціалістів до вирішення проблемних питань; 

8) використовувати в повному обсязі та за призначенням державну соціальну допомогу, 
надану дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, які виховуються 
в прийомній сім'ї, на забезпечення їх повноцінного харчування, утримання, виховання, 
розвитку та освіти.  

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

(повне найменування органу що прийняв рішення 
          ___________________________________________________________________________________________ 

про утворення прийомної сім'ї) 
зобов'язується: 
1) забезпечити соціальне супроводження прийомної сім'ї, закріплення за нею 

соціального працівника; 
2) забезпечити щорічне безоплатне медичне обстеження дітей; 
3) здійснювати координацію діяльності відповідних районних (міських) установ та 

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

4. За згодою сторін цей договір може бути доповнений іншими зобов’язаннями. 
5. Дію цього може бути припинено за згодою сторін. 
6. У разі порушення або неналежного виконання умов цього договору кожна зі сторін має 

право звернутися до суду. 
7. Договір укладається в трьох примірниках – по одному для кожної із сторін та місцевої 

служби у справах неповнолітніх. Усі примірники мають однакову юридичну силу. 
8. Цей договір набирає чинності з дня її підписання. 
 
______________________________________                       ________________________________ 
                  (повне найменування органу,                                                             (прізвище, ім'я, по-батькові 
______________________________________                       ________________________________       
          що прийняв рішення про утворення                                                                   прийомних батьків) 
______________________________________                       ________________________________ 
                  прийомної сім'ї) (адреса)                                                                               (місце проживання) 
______________________________________                       ________________________________ 
                  (розрахунковий рахунок)                                                                          (розрахунковий рахунок) 
__________________________________________                                   ______________________________________ 
          (прізвище, посада керівника органу)                                                                           (підпис) 
 _________________________________________                                     _____________________________________ 
                           (підпис)                                                                                                          (підпис) 
 

 
 
М.П. 
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Додаток 3 
 

ВИСНОВОК 
 

про стан здоро”я громадянина, який бажає створити ДБСТ або ПС.. 
 
Прізвище, ім”я, по батькові: __________________________________________________ 
 
Дата народження: ___________________________________________________________ 
 
Адреса: ____________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

Дані медичного обстеження: 
 

1. Дерматовенеролог: _______________________________________________________ 
 

       2.   Психіатр:       ____________________________________________________________ 
 

3. Фтизіатр:   ______________________________________________________________ 
 

       4.  Терапевт: ________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

 
Остаточний висновок: __________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________  
 
 
Керівник лікувального 
профілактичного закладу                                              ____________                  ___________ 
                                                                                                (підпис) (прізвище) 
 
М.П. 
 
Дата „____” ___________200_р. 
 
 
 
 
 



, 

 

Виконавчий комітет  Коростенської міської ради 
11500  м.Коростень, вул. Грушевського,22 тел. 4-22-39 

 e-mail: info@kr.com.ua   www.kr.com.ua 
Служба у справах дітей 

Додаток 3 до інформаційної картки 08/08. 
Сторінка 11 з 11 

 
Висновок дійсний 1 рік з дня видачі. 


