
Патронат над дитиною – це тимчасовий 
догляд, виховання та реабілітація дитини 
в сім’ї патронатного вихователя на період 
подолання дитиною, її батьками або ін-
шими законними представниками склад-
них життєвих обставин. 

Особа, яка за участю членів сім’ї, на-
дає послуги з догляду, виховання та реа-
білітації дитини у своїй сім’ї називається 
патронатним вихователем. 

Постановою Кабінету Міністрів Украї-
ни від 16 березня 2017 року № 148 за-
тверджено «Порядок створення та діяль-
ності сім’ї патронатного вихователя, 
влаштування, перебування дитини в сім’ї 
патронатного вихователя» (далі – Поря-
док), яким визначено механізм запровад-
ження захисту прав дитини, яка через 
складні життєві обставини тимчасово не 
може проживати разом з батьками або за-
конними представниками. 

Районні, виконавчі органи міських рад з 
урахуванням потреб населення відповід-
ної адміністративно-територіальної оди-
ниці у соціальних послугах приймають 
рішення (розпорядження) про запровад-
ження послуги з патронату над дитиною.

Відповідно до Порядку патронатним ви-
хователем може бути громадянин Укра-
їни, який має досвід виховання дитини, 
відповідні житлові умови для надання по-
слуг з догляду, виховання та реабілітації 
дитини у своєму помешканні. 

Кандидат у патронатні вихователі, який 
пройшов первинний відбір, разом із по-
внолітнім членом своєї сім’ї, який бра-
тиме участь у наданні послуги патронату 
над дитиною (чоловік або дружина канди-
дата у патронатні вихователі, повнолітня 
донька або син, які проживають разом з 
кандидатом, – за згодою), за клопотанням 
соціального закладу має пройти в облас-
ному центрі соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді обов’язкове навчання та 
отримати відповідну довідку. 

Орган опіки та піклування протягом мі-
сяця у разі наявності рекомендації про 
можливість надання послуги з патронату 
над дитиною укладає з кандидатом у па-
тронатні вихователі договір про надання 
послуги з патронату над дитиною.

 До сім’ї патронатного вихователя мо-
жуть бути одночасно влаштовані тільки 
діти, які є між собою рідними братами та 
сестрами, або діти, які виховувались в од-
ній сім’ї. 

Відповідно до рішення органу опіки та 
піклування дитина в сім’ї патронатно-
го вихователя може перебувати до трьох 
місяців. Разом з тим, орган опіки та пі-
клування, у разі необхідності,  може при-
йняти рішення про продовження строку 
перебування дитини в сім’ї патронатного 
вихователя не більш як до шести місяців.  

Відповідно до ст. 255 Сімейного кодек-

су України патронатний вихователь зо-
бов’язаний: забезпечити дитину житлом, 
одягом, харчуванням тощо; створити 
дитині умови для навчання, фізичного 
та духовного розвитку; співпрацювати з 
батьками, іншими законними представ-
никами дитини задля подолання склад-
них життєвих обставин; забезпечити на-
дання чи доступ до послуг, визначених 
договором про патронат над дитиною; 
сприяти контактам дитини з батьками, 
іншими законними представниками, ро-
дичами, крім випадків, коли батьки поз-
бавлені батьківських прав або в судовому 
порядку обмежені у праві спілкування з 
дитиною.

Оплата послуг патронатного вихова-
теля та виплата соціальної допомоги на 
утримання дитини в сім’ї патронатного 
вихователя здійснюється органами соці-
ального захисту населення відповідно до 
порядку, встановленого постановою Ка-
бінету Міністрів України від 16 березня 
2017 року № 148. 

Згідно зазначеного порядку розмір гро-
шового забезпечення становить п’ять 
прожиткових мінімумів для працездат-
них осіб на місяць, розмір соціальної до-
помоги – два прожиткових мінімуми для 
дітей відповідного віку на місяць. У разі 
коли в сім’ї патронатного вихователя пе-
ребуває дитина віком до одного року, ди-
тина з інвалідністю, малолітня або непо-
внолітня вагітна, ВІЛ-інфікована дитина 
та одночасно двоє і більше дітей, розмір 
грошового забезпечення збільшується на 
10 відсотків за кожну дитину, але сумар-
но не більш як на 50 відсотків.



Якщо Ви бажаєте стати патронатними 
вихователями звертайтесь за інформа-
цією до служб у справах дітей за місцем 
проживання:

у районах області:
38300, смт Велика Багачка,  вул. Шевченка,73, тел. 9-18-60
37300, м.Гадяч, вул. Шевченка, 5, тел. 2-27-56
39000, м.Глобине, вул. Центральна, 275, тел. 2-42-82
37400, м.Гребінка, пров. О. Припутня, 1, тел. 9-11-30
38500, смт Диканька, вул. Гоголя, 1, тел.  9-15-67
38100 м.Зіньків, вул.Воздвиженська, 40, тел. 3-14-08
39500, м.Карлівка, вул. Полтавський шлях, 54, тел. 2-22-57
39200, м.Кобеляки, вул.Шевченка, 15/27, тел. 3-14-08
39100, смт Козельщина, вул.Монастирська, 5, тел. 3-13-44
38600, смтКотельва,вул.Полтавський шлях, 221,тел.2-22-07
39600, м.Кременчук, вул.Соборна, 14/23, тел. 2-23-21
37200, м.Лохвиця, вул.Перемоги, 1, тел. 3-26-41
37503, м.Лубни, площа.акад. О.Бекетова, 19, тел. 7-48-69
39400,  смт Машівка, вул.Незалежності, 111, тел. 9-10-48
37600, м.Миргород, вул.Гоголя, 120, тел. 5-25-13
39300, смт Нові Санжари, вул.Центральна, 23, тел. 3-17-76
37700, смт Оржиця, вул.Центральна, 24, тел. 9-17-95
37000, м.Пирятин, вул.Соборна, 42, тел. 2-02-84
36011, м.Полтава, вул.Шевченка, 5, тел. 2-05-13
38400, смт Решетилівка, вул.Покровська, 16,тел. 2-18-35
38200, смт Семенівка, вул.Незалежності, 44,тел. 9-13-53
37800, м.Хорол, вул.1 Травня, 4,тел. 3-30-53
37100, смт Чорнухи, вул.Центральна, 30,тел. 5-10-44
38800, смт Чутове, вул.Центральна, 4,тел. 9-11-43
38000, смт Шишаки, вул.Партизанська, 2,тел. 9-13-92

у містах області:
36014, м.Полтава, вул.Маршала Бірюзова, ½, 
тел. 56-96-77 (Київський район)

36022, м.Полтава, вул.А.Кукоби, 39,тел. 58-44-34 
(Подільський район)

36040, м.Полтава, вул.І.Мазепи, 30,тел. 63-11-08 
(Шевченківський район)

39623, м.Кременчук, пров.Л.Толстого, 38, 
тел. 5-38-89 (Автозаводський район)

39621, м.Кременчук, вул.І.Приходька, 90,тел. 6-21-46
(Крюківський район)

39800, м.Горішні Плавні, вул.Миру, 24,тел. 2-65-43

37500, м.Лубни, вул.Я.Мудрого,33,тел. 7-27-36

37600, м.Миргород, вул. Сорочинська, 14-а,тел.5-48-86

Нормативні документи:

• Сімейний кодекс України;
• Закон України «Про охорону дитин-

ства» від 26.04.2001 № 2402-ІІІ;
• Закон України «Про соціальні послуги» 

від 19.06.2003 № 966-IV;
• Постанова Кабінету Міністрів України 

«Питання діяльності органів опіки та 
піклування, пов’язаної із захистом прав 
дитини» від 24.09.2008 № 866;

• Постанова Кабінету Міністрів України 
«Деякі питання здійснення патронату 
над дитиною»  від 16.03.2017 № 148.
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