Додаток 1
до розпорядження голови обласної
державної адміністрації
від 24.06.2021 № 586/2021-р

ІНФОРМАЦІЯ
про стан виконання постанови Кабінету Міністрів України
від 16 березня 2017 року № 148 “Деякі питання здійснення патронату
над дитиною”
В Україні, починаючи з 2017 року, впроваджується нова форма сімейного
виховання – патронат над дитиною. Це професійна комплексна послуга, яка
передбачає тимчасовий догляд, виховання та реабілітацію в сім'ї патронатного
вихователя дитини, яка перебуває у складних життєвих обставинах, та одночасне надання спеціалістами відновлювальних послуг її батькам для вирішення
проблем, що призвели до розлучення з дитиною.
Особливої актуальності нова форма тимчасового сімейного виховання
дитини набуває сьогодні, коли в умовах вимушеної самоізоляції існують значні
ризики загострення в суспільстві таких проблем як неналежне виконання
батьками своїх обов’язків, вживання алкоголю, наркотичних засобів, домашнє
насильство, жорстоке поводження з дітьми. Більшість сімей в умовах карантину
втратили роботу і мають обмежені ресурси для забезпечення потреб. Ці фактори становлять небезпеку для дітей, які знову стають однією з найбільш
незахищених верств населення.
Механізм запровадження патронату над дитиною та порядок організації
діяльності сім’ї патронатного вихователя визначено Законом України “Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення соціального захисту дітей та підтримки сімей з дітьми” та постановою Кабінету
Міністрів України від 16.03.2017 року № 148 “Деякі питання здійснення патронату над дитиною”.
На виконання вищезазначених нормативних актів системою центрів соціальних служб проводиться інформаційно-просвітницька робота. Інформацію
про послугу “патронат над дитиною” розміщено на офіційному вебсайті
обласної державної адміністрації, сайтах центрів соціальних служб, у громадських місцях, постійно поширюється через місцеві засоби масової інформації.
Так, у грудні 2018 року за участі представників міжнародної благодійної
організації “Партнерство “Кожній дитині”, керівництва області Хмельницьким
обласним центром соціальних служб організовано та проведено прес-конференцію на тему “Запровадження патронату над дитиною у Хмельницькій
області” для журналістів місцевих ЗМІ. З метою інформування населення
області про нову соціальну послугу організовано та проведено зустрічі з
громадами, семінари, “круглі столи” у Дунаєвецькому, Деражнянському,
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Кам’янець-Подільському, Ізяславському, Полонському районах та містах
Кам’янець-Подільський, Хмельницький.
Спільно із службою зайнятості систематично проводяться онлайн зустрічі
з безробітними щодо популяризації послуги патронатного вихователя.
Проведено навчання для спеціалістів центрів, фахівців із соціальної роботи, на яких розглядалися питання актуальності запровадження послуги
“патронат над дитиною”, пошуку та відбору кандидатів у патронатні вихователі. Психолог обласного центру пройшла навчання у міжнародній благодійній організації “Партнерство кожній дитині” та отримала відповідний
сертифікат на право здійснювати підготовку кандидатів у патронатні вихователі
та їх помічників.
З метою популяризації послуги патронату над дитиною обласним центром соціальних служб організовано 13 прямих теле-, радіоефірів, розміщено
соціальний ролик на регіональних телеканалах. У 20 регіональних (районних)
друкованих засобах масової інформації розміщено матеріали про патронатне
виховання. На офіційному сайті обласного центру соціальних служб створено
окремий банер (ПАТРОНАТ), на якому висвітлюються інформаційні матеріали
проведених заходів.
Для привернення уваги мешканців області щодо послуги патронату над
дитиною виготовлено 27 тисяч тематичних листівок, 500 плакатів, які розповсюджувалися в закладах охорони здоров’я, освіти, культури, територіальних
громадах. По місту Хмельницький розміщено 6 білбордів.
За результатами проведеної роботи до обласного, районних, міських
центрів соціальних служб, територіальних громад звернулося 39 осіб, з якими
проведено консультативно-роз’яснювальну та діагностичну роботу. Однак
лише 4 сім’ї (Кам’янець-Подільський район – 2, м. Шепетівка – 1, Заслучненська ТГ – 1) відповідали вимогам патронатних вихователів.
Основною причиною малої кількості сімей, які б відповідали критеріям,
є завищені вимоги до кандидатів. Зокрема: обмеження віку до 65 років, відсутність судимості, наявність позитивного досвіду виховання власних дітей,
обов’язкова наявність помічника, який проживає на одній житловій площі з
вихователем, згода усіх членів сім’ї, що спільно проживають, неможливість
поєднання надання послуги патронату з іншими видами діяльності. Патронатний вихователь не має права працювати, а оплата праці патронатного
вихователя здійснюється лише за період перебування дитини у сім’ї після
оформлення документів для отримання субвенції з державного бюджету (орієнтовно до двох місяців). Сім’я патронатного вихователя після проходження
навчання повинна бути готова у будь-який час доби прийняти дитину/дітей,
мати у наявності речі для дітей будь-якої статі віком від 0 до 18 років.
Крім того, в умовах проведення адміністративно-територіальної реформи
відбувся процес ліквідації системи центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді, які відповідали за проведення інформаційної кампанії, пошук та підбір

3

кандидатів у патронатні вихователі, а територіальні громади проходили процес
утворення закладів/підбору фахівців, які б відповідали за цей напрям роботи.
На 01 червня поточного року сім’я кандидата у патронатні вихователі з
Кам’янець-Подільського району успішно завершила навчання за Програмою
підготовки патронатних вихователів, інші родини потенційних кандидатів не
змогли пройти навчання за певних обставин. Після отримання рекомендацій,
укладення відповідного договору при співпраці з Кам’янець-Подільською
районною державною адміністрацією планується створення першої патронатної
сім’ї у Хмельницькій області.
Керівник апарату
адміністрації

Оксана ВЖЕШНЕВСЬКА

