ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
соціальної послуги соціальний супровід сімей, у яких
виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського
піклування
Комунальне некомерційне підприємство
«Центр надання соціальних послуг та медичної реабілітації»
Мелітопольської міської ради Запорізької області
Адреса: м. Мелітополь,
вул. Вакуленчука, буд.30
тел. (0619) 49-00-22
067 372 21 00
електронна пошта:
sochelp@mlt.gov.ua

Зміст
соціальної
послуги

Графік роботи:
Понеділок – Четвер 08:00 – 17:00
П'ятниця – 08:00 – 15:45
Обідня перерва 12:00 – 12:45

 Консультування прийомних батьків, батьківвихователів, опікунів, піклувальників.
 Надання
допомоги
з
питань
захисту
майнових, житлових та інших прав дитини.
 Розвиток вмінь та навичок щодо підготовки
дитини до самостійного життя.

Форма надання
соціальної
Денна
послуги
Послуга надається :
Термін надання  прийомній сім’ї, дитячому будинку сімейного
соціальної
типу - постійно;
послуги
 сім’ї опікуна, піклувальника - протягом року
після влаштування дитини під опіку,
піклування та протягом року до завершення
піклування.
 Прийомні діти.
Соціальні групи  Діти-вихованці.
 Діти, які перебувають на вихованні в сім’ях
опікунів, піклувальників.
 Прийомні батьки;
 Батьки-вихователі;
 Опікуни, піклувальники;
 Біологічні діти прийомних батьків, батьків-

вихователів, опікунів, піклувальників;
 Інші члени сім’ї, які спільно з
проживають.

ними

Умови надання Безоплатно
соціальної
послуги
Загальні
підходи до
організації та
надання
соціальної
послуги

Підстави для
відмови у
наданні
соціальної
послуги
Підстави для
припинення
надання
соціальної
послуги

1. Рішення виконавчого органу міської ради
про утворення прийомної сім’ї, дитячого
будинку сімейного, а також рішення
вищезазначеного органу про встановлення
опіки, піклування або рішення суду.
2. Рішення про надання соціальної послуги
соціального
супроводу
приймається
Підприємством після надходження копій
рішення про утворення прийомної сім’ї,
дитячого
будинку
сімейного
типу,
договорів про влаштування дітей на
виховання та спільне проживання у
прийомну сім’ю, організацію діяльності
дитячого будинку сімейного типу, копій
рішення
про
встановлення
опіки,
піклування або рішення суду.
Відсутні

 Припинення функціонування прийомної сім’ї,
дитячого будинку сімейного типу з підстав,
визначених постановами Кабінету Міністрів
України від 26 квітня 2002 року № 564 "Про
затвердження Положення про дитячий
будинок сімейного типу", від 26 квітня 2002
року № 565 "Про затвердження Положення
про прийомну сім’ю".
 Досягнення
позитивного
результату
соціального супроводу в сім’ях опікунів,
піклувальників.

Правові
підстави для
надання
соціальної
послуги

 Закон України «Про соціальні послуги»,
 Наказ Міністерства України у справах сім’ї,
молоді та спорту від 23 вересня 2009 року
№ 3357 «Порядок здійснення соціального
супроводження
прийомних
сімей
та
дитячих будинків сімейного типу;
 Наказ Міністерства соціальної політики
України від 11.08.2017 № 1307 «Про
затвердження
Державного
стандарту
соціального супроводу сімей, у яких
виховуються діти-сироти і діти, позбавлені
батьківського піклування».

