
Що таке патронат? Які права і обов’язки мають патронатні вихователі? Хто такий 
патронатний вихователь? Який порядок створення і діяльності сім’ї патронатного 
вихователя? Який порядок оплати послуг вихователя ? Дізнайтеся детальну інформацію: 
чекаємо в  службі у справах дітей та сім’ї Дарницької районної в місті Києві державної 
адміністрації за адресою: м. Київ, вул. Ялтинська, 14, тел. (044) 5667370 або у Дарницькому 
районному в місті Києві центрі соціальних служб за адресою: м. Київ, Харківське шосе, 57, 
тел. (044) 5630532.



Патронат над дитиною згідно із статтею 252 Сімейного кодексу України це тимчасовий 
догляд, виховання та реабілітація дитини в сім’ї патронатного вихователя на період 
подолання дитиною, її батьками або іншими законними представниками складних життєвих 
обставин.

Метою патронату над дитиною є забезпечення захисту прав дитини, яка через складні 
життєві обставини тимчасово не може проживати разом з батьками/законними 
представниками, надання їй та її сім’ї послуг, спрямованих на реінтеграцію дитини у сім’ю 
або надання дитині відповідного статусу для прийняття подальших рішень з урахуванням 
найкращих інтересів дитини щодо забезпечення її права на виховання в сім’ї або в умовах, 
максимально наближених до сімейних.
Порядок створення та діяльності патронатного вихователя, влаштування, перебування 
дитини в сім’ї патронатного вихователя затверджений постановою Кабінету Міністрів 
України від 20.08.2021 № 893.

Особливість даної форми влаштування дітей полягає у тому, що виховання дітей в 
сім'ях розглядається як праця. Патронатний вихователь отримує від держави гроші на 
утримання дитини.

На відміну від інших форм сімейного влаштування патронатне виховання є найбільш 
гнучкою формою. Діти передаються на строк, який є необхідним для дитини, чітко 
розмежована відповідальність з захисту прав дитини та визначені обов'язки сторін.

Патронат істотно відрізняється від інших форм прийняття дітей на виховання. Від 
усиновлення – договірним і тимчасовим характером; від опіки і піклування – віковими 
межами підопічних, порядком та способом оформлення відносин; від прийомної сім'ї та 
дитячого будинку сімейного типу – способом і порядком передачі дитини, а також кількістю 
вихованців.

Служба у справах дітей та сім’ї Дарницької районної в місті Києві державної 
адміністрації щороку на підставі аналізу випадків та причин потрапляння дітей у складні 
життєві обставини відповідно до пункту 13 Порядку організації надання соціальних послуг, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від01.06.2020 № 587, визначає 
потребу у запровадженні послуги патронату над дитиною з визначенням кількості 
патронатних сімей та надає пропозиції до управління соціального захисту населення 
Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації, яке забезпечує здійснення 
заходів з планування та забезпечення розвитку послуг соціального супроводу сімей і дітей, 
які перебувають у складних життєвих обставинах.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14#n1508
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/587-2020-%D0%BF#n67








Хто такі патронатні вихователі та як ними стати?

Кандидатом у патронатні вихователі може бути особа, яка виявила бажання виконувати 
обов’язки патронатного вихователя на професійній основі, а також має:

повнолітнього члена сім’ї (чоловік або дружина, син чи донька, інший член сім’ї) чи 
повнолітню особу, які проживають на спільній житловій площі з кандидатом у патронатні 
вихователі, готові бути добровільним помічником кандидата у патронатні вихователі та 
разом з ним пройти навчання і надавати допомогу патронатному вихователю у догляді за 
дитиною, влаштованою до сім’ї патронатного вихователя (далі - добровільний помічник);

належні житлово-побутові умови за місцем свого фактичного проживання, у тому числі 
наявність окремої кімнати (крім прохідних кімнат, кімнат мансардного або підвального типу) 
та побутових зручностей.

Патронатному вихователю отримує призначається і виплачується за рахунок коштів 
державного бюджету соціальна допомога на утримання дитини в сім’ї патронатного 
вихователя, оплата послуги патронату над дитиною та здійснення видатків на сплату єдиного 
внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за патронатного вихователя 
на період до 2027 року.

Розмір соціальної допомоги становить 2,5 прожиткового мінімуму для дітей 
відповідного віку на місяць, для дітей з інвалідністю - 3,5 прожиткового мінімуму для дітей 
відповідного віку на місяць.

Розмір грошового забезпечення становить п’ять прожиткових мінімумів для 
працездатних осіб на місяць.


