Прийомні сім’ї

Хто може стати прийомними батьками?

Прийомними батьками може стати як подружжя, так і особа, що не перебуває в шлюбі,
працездатного віку.

Середньомісячний сукупний дохід на кожного члена Вашої сім'ї, обчислений за останні
шість календарних місяців, не може бути менший ніж рівень забезпечення прожиткового
мінімуму (гарантований мінімум), встановленого законодавством.

Особи, які виявили бажання стати прийомними батьками, в обов’язковому порядку мають
пройти навчання за спеціальною програмою, яке організоване обласним центром
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді із залученням спеціалістів з питань психології,
педагогіки, медицини тощо.

Слід враховувати, що Ви не отримаєте дозволу на створення прийомної сім’ї, коли хоча б
один із Вас не пройде курс підготовки, визнаний в установленому порядку недієздатним
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або обмежено дієздатним, позбавлений батьківських прав, чи це колишній опікун,
піклувальник, усиновитель, позбавлений відповідних прав за неналежне виконання
покладених на нього обов’язків.

Існують також обмеження для кандидатів у прийомні батьки за віком. Влаштування дітей
у прийомну сім’ю проводиться з урахуванням віку прийомних батьків та дітей, щоб на час
досягнення обома прийомними батьками пенсійного віку всі прийомні діти досягли віку
вибуття з прийомної сім’ї, тобто повноліття. У разі досягнення пенсійного віку одним з
прийомних батьків час перебування дітей визначається за віком молодшого з батьків.

Не можуть бути прийомними батьками особи, які були засуджені за злочини проти життя
і здоров'я, волі, честі та гідності, статевої свободи та статевої недоторканості особи,
проти громадської безпеки, громадського порядку та моральності, у сфері обігу
наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, а також за
злочини, передбачені статтями 148, 150, 150-1, 164, 166, 167, 169, 181, 187, 324, 442
Кримінального кодексу України або мають непогашену чи не зняту в установленому
законом порядку судимість за вчинення інших злочинів.

Не можуть бути прийомними батьками такі особи (інваліди I і 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).
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Певні вимоги висуваються і до членів родини прийомних батьків. Вам буде відмовлено у
створенні прийомної сім’ї, якщо з Вами на спільній житловій площі мешкають члени сім’ї,
які мають глибокі органічні ураження нервової системи, хворі на СНІД (крім сімей, які
беруть на виховання дітей, уражених ВІЛ-інфекцією), відкриту форму туберкульозу,
психотичні розлади, в яких офіційно зареєстровані асоціальні прояви, нахили до
насильства.

2. Фінансове і матеріальне забезпечення прийомних сімей

Запровадження фінансового механізму за принципом "гроші ходять за дитиною",
дозволило всім дітям з соціальними статусами, дитина-сирота чи дитина, позбавлена
батьківського піклування в прийомних сім’ях отримувати соціальну допомогу, а
прийомним батькам - грошове забезпечення.

Розмір щомісячної державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, становить два прожиткових мінімуми для дітей відповідного
віку.

У разі, коли дитині виплачується пенсія, аліменти, стипендія, інші державні допомоги,
розмір допомоги визначається як різниця між двома прожитковими мінімумами та
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розміром інших виплат.

Одному з прийомних батьків виплачується грошове забезпечення за догляд та виховання
дітей у прийомній сім`ї у розмірі 35% від розміру соціальної допомоги на дитину, але не
більше півтора прожиткові мінімуми для працездатної особи. У разі затвердження нового
рівня прожиткового мінімуму розмір соціальної допомоги та грошового забезпечення
перераховується без додаткового звернення прийомних батьків.

Кошти, що виділяються на утримання дітей у прийомній сім'ї, перераховуються на
особистий рахунок одного з прийомних батьків, відкритий в установі банку за місцем
проживання прийомної сім'ї. Заощаджені протягом року кошти вилученню не підлягають і
використовуються прийомними батьками для задоволення потреб прийомних дітей у
наступному році.

Місцеві відділи у справах сім’ї, дітей та молоді щороку забезпечують безкоштовне
оздоровлення прийомних дітей у дитячих оздоровчих закладах. Прийомні діти, які за
медичними показаннями потребують санаторно-курортного лікування, забезпечуються
путівками до спеціалізованих санаторіїв органом, який прийняв рішення про утворення
прийомної сім’ї.

3. Перелік документів на дитину, яку вирішили взяти в прийомну сім’ю
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На кожну дитину, яка передається у прийомну сім’ю, місцеві органи опіки та піклування
зобов’язані видати такі документи:

- рішення районної державної адміністрації або виконавчого комітету міської ради — про
влаштування дитини у прийомну сім’ю;

- свідоцтво про народження дитини;

- довідку про присвоєння ідентифікаційного номера;

- висновок про стан здоров’я, фізичний та розумовий розвиток дитини;

- довідка (атестат) про освіту або висновок про рівень розвитку, наданий
психолого-медико-педагогічною консультацією;

- рішення органу опіки і піклування за місцем походження дитини-сироти або дитини,
позбавленої батьківського піклування, про встановлення відповідного статусу такої
дитини та документи, на підставі яких ухвалено таке рішення (документи про батьків або
осіб, що їх замінюють: копія свідоцтва про смерть, вирок або рішення суду, довідка про
хворобу, розшук батьків та інші документи, що підтверджують відсутність батьків або
неможливість виховання ними своїх дітей тощо; опис належного дитині майна, у тому
числі житла, та відомості про осіб, які відповідають за його збереження);
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- довідка про наявність та місцеперебування братів і сестер чи інших близьких родичів
дитини;

- пенсійне посвідчення на дітей, які одержують пенсію, копія ухвали суду про стягнення
аліментів.

4. Перелік документів, які необхідно подати до органу, який приймає рішення про
утворення прийомної сім’ї.

Вам потрібно підготувати і передати в районну державну адміністрацію чи до
виконавчого комітету міської ради (міст обласного значення) наступні документи:

- заяву про утворення прийомної сім'ї (від подружжя приймається спільна заява,
підписана обома батьками);

- копії своїх паспортів;

- довідку про склад сім’ї (форма № 3);

- копію свідоцтва про шлюб (для сімейних пар);

- довідку про стан Вашого здоров’я та членів сім’ї, які проживають разом з Вами (довідка
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про відсутність хронічних захворювань, обстеження нарколога, венеролога, психіатра);

- довідку про доходи сім'ї за останні шість місяців або копію декларації про доходи,
засвідчену в установленому порядку;

- довідку про проходження курсу навчання кандидатів у прийомні батьки і рекомендацію
обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді щодо включення Вас у банк
даних про сім’ї потенційних усиновителів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків,
батьків-вихователів;

- нотаріально засвідчену письмову згоду всіх повнолітніх членів сім’ї, які проживають
разом з Вами, на утворення прийомної сім’ї або написану власноруч в присутності
посадової особи, яка здійснює прийом документів;

- довідку про наявність чи відсутність судимості;

- висновок служби у справах дітей за місцем проживання про можливість створення
Вами прийомної сім’ї.

Кандидатури у прийомні батьки та кандидатури дітей, які передаються на виховання,
погоджуються з органами опіки та піклування, тобто, районною держадміністрацією, або
виконавчим комітетом міської ради.
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