
 

Документи, які необхідні для створення прийомної сім’ї, дитячого будинку 

сімейного типу  

 

Прийомна сім’я – це сім’я або окрема особа, яка не перебуває в шлюбі, 

що добровільно за плату взяла на виховання та спільне проживання від одного 

до чотирьох дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. 

 

      Дитячий будинок сімейного типу (ДБСТ) – окрема сім’я, що створюється 

за бажанням подружжя або окремої особи, яка не перебуває у шлюбі, які беруть 

на виховання та спільне проживання не менш як 5 дітей-сиріт і дітей, 

позбавлених батьківського піклування. 

Сімейний кодекс України,  глави 20
1
, 20

2 

 

Відповідно до пункту 16 постанови Кабінету Міністрів України від 

26.04.2002 № 565 «Про затвердження Положення про прийомну сім'ю» та 

пункту 18 постанови Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 № 564 «Про 

затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу» кандидати у  

прийомні  батьки, батьки-вихователі  подають  до  центру соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді за місцем проживання, такі документи:  

          1.Заяву  про утворення прийомної сім'ї/дитячого будинку сімейного типу  

із  зазначенням  інформації  про  наявність або відсутність кредитних  

зобов’язань; 

         2.Копії паспортів кандидатів у прийомні батьки/батьки-вихователі;  

         3.Довідку про склад сім'ї;  

         4.Копію свідоцтва про шлюб (для подружжя); 

         5.Довідку про стан здоров'я кандидатів  у  прийомні  батьки/батьки-

вихователі  та членів сім'ї, які проживають разом з ними (довідка про 

відсутність хронічних   захворювань,   обстеження    нарколога,    венеролога,  

психіатра);  

         6.Довідку  про  доходи  потенційної  прийомної сім'ї/дитячого будинку 

сімейного типу за останні шість  місяців або довідка про подану декларацію про 

майновий стан і  доходи ; 

         7.Довідку  про  наявність/відсутність  виконавчого  провадження  

стосовно  боргових зобов’язань;  

         8.Довідку   про  проходження  курсу  підготовки  і  рекомендацію  

центру  соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді щодо включення  

їх  у  банк  даних  про  сім'ї потенційних усиновителів, опікунів,  

піклувальників,  прийомних  батьків,  батьків-вихователів;   

          9.Письмову згоду всіх повнолітніх членів сім'ї,  які проживають  

разом  з  кандидатами  у  прийомні батьки/батьки-вихователі,  на утворення 

прийомної сім'ї/дитячого будинку сімейного типу, засвідчена нотаріально; 

         10.Довідка про наявність чи відсутність судимості; 

          11.Копію документа, що підтверджує право власності або користування  

житловим приміщенням. 

 
     



Міський центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді розташований за 

адресою:  м.Конотоп, пр. Миру, 8, кім.406,409, тел.6-55-97, 2 -33-96 
 


