Якщо твої плани розраховані на рік –
сій жито,
якщо на десятиріччя – саджай дерева,
якщо на віки – виховуй дітей.
Останнім часом в Україні спостерігається поширення такого явища як
соціальне сирітство. Причини позбавлення дітей батьківської опіки різні, але
наслідки їх однаково негативні – порушується право дитини виховуватися у
сімейному оточенні.
Одним з найголовніших завдань служби у справах дітей є влаштування
посиротілих дітей до сімейних форм виховання. Таких форм є декілька:
усиновлення, опіка (піклування), прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу.
Сьогодні хочеться зупинитися на такій формі влаштування, як прийомна
сім»я.
Прийомна сім»я - це сім»я або особа, що не перебуває в шлюбі, яка
добровільно взяла на виховання та спільне проживання від 1 до 4 дітей. Ті, хто
взяли дітей у прийомну сім»ю, є прийомними батьками, а влаштовані діти –
прийомними дітьми.
Умовно даний процес можна охарактеризувати наступними етапами:
- І етап - консультативний (подружжя або окрема особа, які виявили бажання
утворити прийомну сім»ю, отримують консультацію у службі у справах дітей або
у центрі соціальних служб для дітей сім»ї та молоді з приводу необхідних
документів та етапів на шляху створення ).
- ІІ етап – проходження навчання потенційними прийомними батьками.
- ІІІ етап – подача потенційними прийомними батьками документів та
комплектування особової справи.
- ІV етап – підбір дитини ( дітей).
- V етап – підготовка договору, який укладається між прийомними батьками та
органом, який прийняв рішення про утворення прийомної сім»ї та переведення до
неї на виховання та спільне проживання дитини.
- VІ етап – на підставі рішення прийомні батьки мають право забрати дитину із
закладу.
Зрозуміло, що прийомним батькам надаються певні права та обов»язки
щодо їх прийомної дитини.
Прийомні батьки мають право: представляти та захищати інтереси дітей
без спеціальних повноважень, усиновлювати дітей, яких вони виховують та
утримують, брати участь у вирішенні питань про управління майном дитини,
визначати способи виховання дитини з урахуванням рекомендацій органів опіки
та думки прийомної дитини, володіти повною інформацією про дітей та їх
біологічних батьків.
До обов»язків прийомних батьків належать: захист прав та інтересів дітей,
створення умов для їх всебічного розвитку, забезпечення двічі на рік медичного
обстеження, а у разі потреби - лікування, здобуття освіти та підготовки до праці,

розвиток здібностей дитини, сприяння спілкуванню з рідними та близькими
дитини, якщо це не шкодить дитині та за участю органів опіки та піклування.
Соціальні гарантії для прийомної дитини та її прийомних батьків. Один з
найбільш вагомих є стандарт по забезпеченню дитини щомісячною грошовою
допомогою та виплатою прийомним батькам грошового забезпечення на
утримання дитини під час навчання до досягнення 23 років. Ця сума становить
приблизно 2000 грн. в залежності від віку дитини. при цьому виплата прийомним
батькам становить 35 % від суми нарахованої на всіх дітей. Також стандарти
щодо разової грошової допомоги по досягненню повноліття, стандарт медичного
обслуговування, соціального страхування, безкоштовного проїзду в міському
транспорті, щорічному оздоровленні тощо.

Усиновлення – це прийняття усиновлювачем у сім’ю дитини на правах
сина або дочки, що здійснене на підставі рішення суду.
Громадяни України, які бажають усиновити дитину, звертаються з
письмовою заявою про взяття їх на облік кандидатів в усиновлювачі до служби у
справах дітей за місцем проживання.
До заяви додаються такі документи:
1. копія паспорта або іншого документа, що посвідчує особу;
2. довідка про заробітну плату за останні шість місяців або копія декларації
про доходи за попередній календарний рік, засвідчена органами державної
податкової служби;
3. копія свідоцтва про шлюб, укладений в органах реєстрації актів цивільного
стану, якщо заявники перебувають у шлюбі;
4. висновок про стан здоров’я кожного заявника, складений за встановленою
формою;
5. засвідчена нотаріально письмова згода другого з подружжя на усиновлення
дитини (у разі усиновлення дитини одним з подружжя);
6. довідка про наявність чи відсутність судимості для кожного заявника,
видана органами внутрішніх справ за місцем проживання заявника;
7. копія документа, що підтверджує паво власності або користування
житловим приміщенням.
У разі усиновлення дитини одним із подружжя висновок про стан здоров’я та
довідка про наявність чи відсутність судимості подаються кожним з подружжя.
Заява вважається поданою, якщо до неї додані всі документи, зазначені у
цьому пункті. Строк дії документів становить 1 рік з дня їх видачі.

Інформацію про дітей, які можуть бути усиновлені, можна отримати в
службі у справах дітей за місцем обліку кандидатів в усиновлювачі, обласних
службах у справах дітей та Міністерстві соціальної політики.

Кандидат в усиновлювачі має право:
- в закладі, де перебуває дитина, ознайомитися з
медичною карткою;

її особовою справою,

- провести додаткове медичне обстеження дитини у державному або
комунальному закладі охорони здоров’я;
- відвідувати дитину за її місцем проживання (перебування) щодня протягом
строку дії направлення та спілкуватися з нею у час, визначений керівником
закладу, прийомними батьками, батьками-вихователями, опікунами,
піклувальниками. Після встановлення контакту з дитиною та подання до
служби у справах дітей заяви про бажання її усиновити кандидати в
усиновлювачі мають право продовжувати щоденне спілкування з дитиною до
набрання чинності рішення суду про усиновлення.

Усиновлювач зобов’язаний:
- особисто забрати дитину із закладу чи сім’ї, в якій вона виховується, в
присутності представника служби у справах дітей після пред’явлення копії
рішення суду про усиновлення;
- надавати можливість працівникам служби у справах дітей за місцем свого
проживання здійснювати нагляд за умовами проживання і виховання дитини;
- повідомляти службу у справах дітей, яка здійснює нагляд за умовами
проживання і виховання усиновленої дитини, про зміну місця проживання.

Державні гарантії при усиновленні дитини.
Дитина, яка усиновлена, зберігає права на пенсію, інші соціальні виплати, а
також на відшкодування шкоди у зв’язку з втратою годувальника, які вона мала
до усиновлення.
Особа, яка усиновила дитину-сироту або дитину, позбавлену батьківського
піклування, має право:
- на грошову допомогу при усиновленні дитини у розмірі як при народженні
першої дитини. При усиновленні двох і більше дітей розмір допомоги не
змінюється;
- на отримання відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею
трирічного віку;
- на отримання одноразової оплачуваної відпустки тривалістю 56 календарних
днів без урахування святкових та неробочих днів (при усиновленні дитини віком
старше трьох років);
- на отримання щорічної оплачуваної відпустки тривалістю 10 календарних
днів.
(До законодавства України можуть періодично вноситись зміни щодо прав, обов’язків та
гарантій усиновлювачам. Про всі зміни можна дізнатися в службі у справах дітей за місцем
свого проживання).

Всіх, кого зацікавила дана інформація, просимо звертатися до служби у
справах дітей виконавчого комітету Кіровоградської міської ради, яка
розташована по вул. Велика Перспективна, 41, кім. 108, 109, 110, тел. 24-99-82,
22-24-18, e-mail: snl90@mail.ru
Будемо раді підтримати Ваші бажання.

