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ДЛЯ ЯКИХ ДІТЕЙ?
Для дітей, які мають статус дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування.

ЩО ТАКЕ СТАТУС ДИТИНИ-СИРОТИ ТА ДИТИНИ, ПОЗБАВЛЕНОЇ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУ-
ВАННЯ?
Статус дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, — визначене відпо-
відно до законодавства становище дитини, яке надає їй право на повне державне забез-
печення і отримання передбачених законодавством пільг та яке підтверджується комплек-
том документів, що засвідчують обставини, через які дитина не має батьківського піклу-
вання.

Статус дитини-сироти надається дітям, у яких померли або загинули батьки, що підтверджуєть-
ся свідоцтвом про смерть кожного з них.

Статус дитини, позбавленої батьківського піклування, надається дітям:

 ■ які відібрані у батьків без позбавлення батьківських прав, батьки яких позбавлені бать-
ківських прав, визнані безвісно відсутніми чи недієздатними, що підтверджується рішенням 
суду;

 ■ батьки яких відбувають покарання в місцях позбавлення волі, що підтверджується ви-
роком суду;

 ■ батьки яких під час здійснення кримінального провадження тримаються під вартою, що 
підтверджується ухвалою слідчого судді (суду);

 ■ батьки яких знаходяться у розшуку органами Національної поліції, пов’язаному з відсут-
ністю відомостей про їх місцезнаходження, що підтверджується ухвалою суду або довідкою 
органів Національної поліції про розшук батьків та відсутність відомостей про їх місцезнахо-
дження;

 ■ у зв’язку з тривалою хворобою батьків, яка перешкоджає їм виконувати свої батьківські 
обов’язки, що підтверджується висновком лікарсько-консультативної комісії закладу охоро-
ни здоров’я про наявність у батька, матері хвороби, що перешкоджає виконанню ними 
батьківських обов’язків;

 ■ підкинутим, батьки яких невідомі, покинутим в пологовому будинку, іншому закладі охо-
рони здоров’я або яких відмовилися забрати з цих закладів батьки, інші родичі, про що 
складено акт за формою, затвердженою МОЗ і МВС;

 ■ батьки яких не виконують свої обов’язки з виховання та утримання дитини з причин, 
які неможливо з’ясувати у зв’язку з перебуванням батьків на тимчасово окупованих терито-
ріях у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі або в 
районі проведення антитерористичної операції і заходів із забезпечення національної без-
пеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та 
Луганській областях, що підтверджується актом, складеним службою у справах дітей за вста-
новленою формою;

 ■ розлученим із сім’єю, визнаними біженцями або особами, які потребують додаткового 
захисту, відповідно до Закону України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або 
тимчасового захисту».

СІМЕЙНІ ФОРМИ ВЛАШТУВАННЯ

 ■ УСИНОВЛЕННЯ;
 ■ ОПІКА ТА ПІКЛУВАННЯ;
 ■ ПРИЙОМНА СІМ’Я;
 ■ ДИТЯЧИЙ БУДИНОК СІМЕЙНОГО ТИПУ.
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КИЇВСЬКА 
МІСЬКА 

ДЕРЖАВНА 
АДМІНІСТРАЦІЯ

ЩО НЕОБХІДНО? 

Громадяни України, які виявили бажання усиновити дитину або встановити опіку/піклування, 
або створити дитячий будинок сімейного типу, або утворити прийомну сім’ю, або стати патро-
натним вихователем, подають наступні документи:

 ■ заява про взяття на облік;
 ■ копія паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу;
 ■ довідка про заробітну плату за останні шість місяців або копія декларації про доходи 

за попередній календарний рік, засвідчена органами ДФС (у разі коли усиновлювачами є 
сімейна пара, довідку про заробітну плату за останні шість місяців або копію декларації про 
доходи за попередній календарний рік, засвідчену органами ДФС, може подавати один із 
подружжя, який має постійний дохід);

 ■ копія свідоцтва про шлюб, укладений в органах реєстрації актів цивільного стану, якщо 
заявники перебувають у шлюбі;

 ■ висновок про стан здоров’я кожного заявника, складений за встановлено формою;
 ■ довідка про наявність чи відсутність судимості для кожного заявника, видана територі-

альним центром з надання сервісних послуг МВС;
 ■ копія документа, що підтверджує право власності або користування житловим примі-

щенням; 
 ■ довідка про проходження курсу підготовки з питань виховання дітей-сиріт і дітей, позбав-

лених батьківського піклування, з рекомендаціями щодо кількості, віку та стану здоров’я ді-
тей, яких може взяти на виховання заявник (кандидати в опікуни, які є родичами дитини, а 
також кандидати в усиновлювачі, які бажають усиновити дитину і є її родичами, опікунами, 
піклувальниками, прийомними батьками чи батьками-вихователями, таку довідку не пода-
ють).

 ■ засвідчена нотаріально письмова згода другого з подружжя на усиновлення дитини (для 
усиновлювачів у разі усиновлення дитини одним із подружжя).

УВАГА! Додаткові документи можуть вимагатися в залежності від обраної форми влашту-
вання.

ВАЖЛИВО! Для влаштування дитини у сімейну форму потрібна її згода. Згода надається у 
разі, якщо дитина досягла такого віку та рівня розвитку, що може висловити її письмово 
або усно.
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УСИНОВЛЕННЯ

УСИНОВЛЕННЯ — це прийняття усиновлювачем у свою сім’ю дитини на правах дочки чи 
сина, здійснене на підставі рішення суду. 

Усиновити можна дитину віком від 2 місяців до 18 років.

УСИНОВЛЕННЯ МОЖЛИВЕ, ЯКЩО:

 ■ дитина має статус сироти, що підтверджується свідоцтвом про смерть батьків;
 ■ єдиний або обидва батьки дитини невідомі чи позбавлені батьківських прав, визнані у 

судовому порядку недієздатними, безвісно відсутніми чи оголошені померлими;
 ■ батьки дитини дали згоду на її усиновлення, що підтверджується письмовою згодою 

батьків на усиновлення дитини, засвідченої нотаріусом.

Вік усиновлювача

від 21 року  
(виключення – усиновлення  

родичами)

Різниця у віці між дитиною  
та усиновлювачем

від 15 років

УВАГА! При усиновленні може бути змінено прізвище, ім’я та по батькові, місце наро-
дження та дата народження дитини. Дитина втрачає статус дитини-сироти або дитини, по-
збавленої батьківського піклування.
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КИЇВСЬКА 
МІСЬКА 

ДЕРЖАВНА 
АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕ ДІЗНАТИСЯ ПРО ДІТЕЙ? Відомості про дітей, які можуть бути усиновлені, можна отримати 
у районній, міській Службі у справах дітей та сім’ї, Мінсоцполітики України при умові, що Ви 
вже зареєстровані як кандидат в усиновлювачі. Інформація про дітей також розміщена на офі-
ційному сайті Мінсоцполітики України і сайтах «Зміни одне життя – Україна» та «Сирітству – ні!».

ХТО МАЄ ПРАВО БУТИ УСИНОВЛЮВАЧЕМ:

- повнолітня дієздатна особа, або подружжя, здатне забезпечити виховання усиновлених дітей, 
а також створити для дитини необхідні житлові умови та надати матеріальний достаток.

ОБОВ’ЯЗКОВО! Кандидати в усиновлювачі проходять відповідний курс підготовки з пи-
тань виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, за результата-
ми якого мають отримати рекомендації щодо кількості, віку та стану здоров’я дітей, яких 
може усиновити заявник.

Матеріальне забезпечення. Усиновлювачі мають право на разову матеріальну допомогу 
при усиновленні дитини, еквівалентну допомозі при народженні дитини.

Щомісячна державна допомога на дитину, яка усиновлена, не виплачується.

Куди звернутись: до спеціаліста з питань усиновлення районної служби у справах дітей 
за місцем Вашого проживання.
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ОПІКА ТА ПІКЛУВАННЯ

ОПІКА ТА ПІКЛУВАННЯ — це влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, у сім’ї громадян, які перебувають, переважно, у сімейних, родинних відноси-
нах з цими дітьми, з метою забезпечення їх виховання, освіти, розвитку і захисту їх прав 
та інтересів. 

Опіка 

встановлюється над дитиною, 
яка не досягла 14 років

Піклування

встановлюється над дитиною 
у віці від 14 до 18 років

ОПІКА/ПІКЛУВАННЯ ВСТАНОВЛЮЄТЬСЯ, ЯКЩО:
- дитина має статус сироти або позбавленої батьківського піклування, що підтверджується від-
повідними документами.

ВАЖЛИВО! Кандидати, які не є родичами дитини, проходять відповідне навчання в центрі 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. Родичі можуть пройти навчання за бажанням 
або рекомендацією служби у справах дітей.

ОБОВ’ЯЗКОВО! За дитиною, над якою встановлено опіку чи піклування, зберігається пра-
во на аліменти, пенсії та інші соціальні виплати.
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КИЇВСЬКА 
МІСЬКА 

ДЕРЖАВНА 
АДМІНІСТРАЦІЯ

ХТО МАЄ ПРАВО: 

- повнолітня дієздатна особа, яка дала на це згоду та має готовність до виховання. 

ВАЖЛИВО! Рішення про встановлення опіки приймається органом опіки та піклування 
або судом.

Опіку чи піклування над дитиною можна встановити як за місцем проживання опікуна, так і за 
місцем перебування дитини.

Матеріальне забезпечення. Опікун/піклувальник отримує щомісячну соціальну допомогу у 
розмірі двох прожиткових мінімумів на дитину відповідного віку у відділах соціального захисту. 

Куди звернутись: до спеціаліста з питань опіки та піклування служби у справах дітей за 
місцем Вашого проживання. 
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ПРИЙОМНА СІМ’Я

ПРИЙОМНА СІМ’Я — це сім’я або окрема особа, яка не перебуває у шлюбі, яка добровіль-
но за плату прийняла на виховання та спільне проживання дітей-сиріт та дітей, позбавле-
них батьківського піклування

ВАЖЛИВО! У прийомній сім’ї може виховуватися від одного до чотирьох дітей-сиріт та ді-
тей, позбавлених батьківського піклування.

Діти проживають у сім’ї до досягнення 
18-річного віку, а в разі продовження 
навчання – до його закінчення.

При влаштуванні дітей до прийомної 
сім’ї враховується вік прийомних бать-
ків таким чином, щоб на час досягнен-
ня ними пенсійного віку всі прийомні 
діти досягли повноліття.

ОБОВ’ЯЗКОВО! За дітьми зберігаються всі пільги, гарантовані державою для дітей-сиріт 
та дітей, позбавлених батьківського піклування, в т.ч. аліменти, пенсія та інші види дер-
жавної допомоги.

ХТО МАЄ ПРАВО: 

- повнолітні та працездатні особи, які мають бути фізично здоровими, емоційно врівноваже-
ними, мати готовність до виховання дітей, успішно пройшли навчання та надали повний пакет 
документів.
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КИЇВСЬКА 
МІСЬКА 

ДЕРЖАВНА 
АДМІНІСТРАЦІЯ

ОБОВ’ЯЗКОВО! Потенційні кандидати у прийомні батьки проходять відповідне навчання в 
центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, за результатами якого мають отримати 
рекомендації на створення прийомної сім’ї .

Матеріальне забезпечення. У разі утворення прийомної сім’ї прийомні батьки беруть при-
йомних дітей на власну житлову площу за наявності всіх відповідних умов для проживання дітей. 
Розмір соціальної допомоги на кожну прийомну дитину та грошового забезпечення прийомним 
батькам встановлюється відповідно до порядку, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

ВАЖЛИВО! Робота з виховання дітей – цілодобова, прийомні батьки не мають відпусток. 
Передбачене відрахування страхових внесків на пенсійне страхування.

Куди звернутись: до центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді за місцем Вашого 
проживання.
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ДИТЯЧИЙ БУДИНОК СІМЕЙНОГО ТИПУ (ДБСТ) — окрема сім’я, що створюється за бажан-
ням подружжя або окремої особи, яка не перебуває у шлюбі, які добровільно за плату 
приймають на виховання та спільне проживання не менше як 5 дітей-сиріт та дітей, по-
збавлених батьківського піклування.

У ДБСТ виховується від 5 до 10 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,  
з врахуванням біологічних дітей.

ДИТЯЧИЙ БУДИНОК СІМЕЙНОГО ТИПУ

Діти-вихованці перебувають у ДБСТ до 
досягнення ними 18-річного віку, а в 
разі продовження навчання – до його 
закінчення.

При влаштуванні дітей до ДБСТ врахову-
ється вік батьків-вихователів таким чи-
ном, щоб на час досягнення ними пен-
сійного віку всі діти-вихованці досягли 
повноліття.

До ДБСТ першочергово влаштовуються: 

- діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які перебувають між собою у родин-
них стосунках. 

ОБОВ’ЯЗКОВО! За дітьми зберігаються всі пільги, гарантовані державою для дітей-сиріт 
та дітей, позбавлених батьківського піклування, в т.ч. аліменти, пенсія та інші види дер-
жавної допомоги.

ХТО МАЄ ПРАВО: 

- повнолітні та працездатні особи, які мають бути фізично здоровими, емоційно врівноваже-
ними, мати готовність до виховання дітей, успішно пройшли навчання та надали повний пакет 
документів.

ОБОВ’ЯЗКОВО! Кандидати у батьки-вихователі проходять відповідне навчання в центрі 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, за результатами якого мають отримати реко-
мендації на створення ДБСТ.

Матеріальне забезпечення. Для діяльності ДБСТ держава надає індивідуальний житловий 
будинок або багатокімнатну квартиру, обладнані необхідними меблями, побутовою технікою 
та іншими предметами тривалого вжитку. ДБСТ можливо створити і на власній житловій площі.

Розмір соціальної допомоги на кожну дитину-вихованця та грошового забезпечення батькам-
вихователям встановлюється відповідно до порядку, затвердженого Кабінетом Міністрів Укра-
їни.

ВАЖЛИВО! Робота з виховання дітей – цілодобова, батьки-вихователі не мають відпусток. 
Передбачене відрахування страхових внесків на пенсійне страхування.

Куди звернутись: до центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді за місцем Вашого 
проживання.
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ПАТРОНАТ

СОЦІАЛЬНІ ПОСЛУГИ ДЛЯ ДІТЕЙ

ПАТРОНАТ НАД ДИТИНОЮ — це тимчасовий догляд, виховання та реабілітація дитини в 
сім’ї патронатного вихователя на період подолання дитиною, її батьками або іншими за-
конними представниками складних життєвих обставин.
Термін перебування дитини в сім’ї патронатного вихователя встановлюється органом опіки та 
піклування і не може перевищувати трьох місяців. 

У разі необхідності орган опіки та піклування може продовжити термін перебування дитини в 
сім’ї патронатного вихователя понад зазначений термін.

ВАЖЛИВО! Загальний термін перебування дитини в сім’ї патронатного вихователя не 
може перевищувати шість місяців.

У сім’ю патронатного вихователя можуть бути одночасно влаштовані тільки діти, які є рідними 
братами та сестрами, або діти, які виховувалися в одній сім’ї.
ОБОВ’ЯЗКОВО! За вихованцями зберігаються раніше призначені аліменти, пенсія та інші 
види державної допомоги.

ХТО МАЄ ПРАВО: 

- громадяни України, які мають досвід виховання дитини, відповідні житлові умови для надання 
послуг з догляду, виховання та реабілітації дитини у своєму помешканні.

ОБОВ’ЯЗКОВО! Кандидати у патронатні вихователі мають пройти відповідне навчання та 
отримати рекомендації про можливість надання послуги з патронату над дитиною.

Матеріальне забезпечення. На кожну дитину, влаштовану в сім’ю патронатного виховате-
ля, щомісячно з державного бюджету надається соціальна допомога в розмірі двох прожитко-
вих мінімумів відповідно віку дитини. Розмір оплати послуг патронатного вихователя становить 
п’ять прожиткових мінімумів для працездатних осіб на місяць.

Куди звернутись: до центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді за місцем Вашого 
проживання.
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НАСТАВНИЦТВО — це добровільна безоплатна діяльність наставника з надання дитині, яка 
проживає у інтернатному закладі, індивідуальної підтримки та допомоги, насамперед у 
підготовці до самостійного життя.

Наставника може мати дитина віком від 0 до 18 років, яка проживає у закладах інституційного 
догляду, незалежно від того, має вона статус дитини-сироти чи ні.
ВАЖЛИВО! Наставник повинен відвідувати дитину раз на тиждень протягом години впро-
довж року.
УВАГА! Наставника підбирають для дитини, тому обрати самостійно підопічного не можна. 

ХТО МАЄ ПРАВО:
 ■ особа, віком 18 років і більше;
 ■ особа, яка пройшла курс підготовки з питань соціальної адаптації дітей та їх підготовки 

до самостійного життя.

Наставник — це повнолітня людина, яка хоче допомагати дитині, яка проживає у інтернатному 
закладі, має для цього відповідний ресурс, супроводжує її в цілях соціалізації та адаптації в сус-
пільстві.

УВАГА! Вища освіта необов’язкова, тому наставником може бути й студент. 

ЯК СТАТИ НАСТАВНИКОМ

1. Пройдіть інформаційну зустріч та консультацію з психологом центру соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді за місцем Вашого проживання.
2. Зберіть документи: 

 ■ заява;
 ■ копія паспорта;
 ■ довідка з МВС про наявність чи відсутність судимості;
 ■ медична довідка про стан здоров’я. 

3. Пройдіть відповідне навчання.
4. Ознайомтеся з інформацією про дитину, яку Вам підберуть.
5. Встановіть контакт із дитиною.
6. Отримайте згоду дитини, її батьків чи інших представників на наставництво.
7. Підпишіть договір про наставництво.

ОБОВ’ЯЗКОВО! Кандидати у наставники мають пройти 4-х денний тренінг для наставни-
ків.

ВАЖЛИВО! Наставник не зобов’язаний утримувати дитину, робити їй подарунки чи заби-
рати додому.

Куди звернутись: до центру соціальних служб для сім’ї дітей та молоді за місцем Вашого 
проживання.

НАСТАВНИЦТВО
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Голосіївський район 

Адреса: вул. Велика 
Васильківська, 58
Телефон: (044) 289-37-60, 
(044) 289-38-53

Дарницький район

Адреса: вул. Ялтинська, 14
Телефон: (044) 360-78-10, 
(044) 566-73-70

Деснянський район

Адреса: просп. Маяковського, 21-г
Телефон: (044) 547-63-49, 
(044) 515-75-76

Дніпровський район

Адреса: вул. Краківська, 20
Телефон: (044) 296-80-60, 
(044) 296-81-01

Оболонський район

Адреса: вул. Маршала 
Тимошенка, 2-д
Телефон: (044) 426-47-15, 
(044) 418-85-14

Печерський район

Адреса: вул. М.Омеляновича-
Павленка, 15 
Телефон: (044) 280-60-95, 
(044) 280-24-44

Подільський район

Адреса: вул. Борисоглібська, 14
Телефон: (044) 425-22-81,  
(044) 425-02-71

Святошинський район

Адреса: вул. Гната Юри, 9
Телефон: (044) 407-25-70, 
(044) 407-25-71

Солом’янський район 

Адреса: просп. Повітрофлотський, 41
Телефон: (044) 249-47-61, 
(044) 207-09-70

Шевченківський район

Адреса: б-р Т.Шевченка, 26/4
Телефон: (044) 230-93-00, 
(044) 234-89-69

СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ  
ТА СІМ’Ї КМДА

Адреса: вул. Дегтярівська, 3-а 
м. Київ, 04050

Телефон: (044) 483-45-55, (044) 484-05-24,

E-mail: ssd@kievcity.gov.ua

СЛУЖБИ У СПРАВАХ ДІТЕЙ ТА СІМ’Ї РАЙОННИХ В МІСТІ КИЄВІ  
ДЕРЖАВНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ
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КИЇВСЬКА 
МІСЬКА 

ДЕРЖАВНА 
АДМІНІСТРАЦІЯ

Голосіївський район

Адреса: вул. Маричанська, 5 
Телефон: (044) 257-03-49, 
(044) 258-73-32, (044) 257-91-78
E-mail: ssmgolosievo@ukr.net

Дарницький район 

Адреса: Харківське шосе, 57
Телефон: (044) 563- 05-32, 
(044) 563-12-00
E-mail: darssm@ukr.net

Деснянський район 

Адреса: вул. Сержа Лифаря, 8
Телефон: (044) 515-66-00, 
(044) 548-09-91
E-mail: 26088972@mail.gov.ua

Дніпровський район 

Адреса: б-р. Перова, 56
Телефон: 068-441-95-65, 
050-922-60-24,  
093-132-11-16
E-mail: dnssm15@gmail.com

Оболонський район 

Адреса: вул. Йорданська, 7-г
Телефон: (044) 426-87-75
E-mail: orcssdm@ukr.net

Печерський район 

Адреса: пров. Філатова, 3/1
Телефон: (044) 529-71-94, 
(044) 529-65-13, (044) 529-42-30
E-mail: prcssm@ukr.net

Подільський район 

Адреса: вул. Копилівська, 31; 
пров. Бондарський, 1
Телефон: (044) 467-15-33
E-mail: podol_soc@ukr.net

Святошинський район 

Адреса: пр. Леся Курбаса, 18-г
Телефон: (044) 274-18-81, 
(044) 274-74-42
E-mail: svrcsssdm@ukr.net

Солом’янський район 

Адреса:вул. М.Кривоноса, 21
Телефон: (044) 243-75-26, 
(044) 243-75-27, (044) 243-75-24
E-mail: svrcsssdm@ukr.net

Шевченківський район 

Адреса: вул. Коперника, 10
Телефон: (044) 489-55-55, 
(044) 483-36-06
E-mail: shrcsssdm@meta.ua

Адреса: вул. Олександра Довженка, 2 
м. Київ, 03057 

Телефон: (044) 458-27-67

E-mail: kmcssm@ukr.net

Сайт: ssm.kiev.ua

КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ ДЛЯ СІМ’Ї, 
ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ

РАЙОННІ В МІСТІ КИЄВІ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ  
ДЛЯ СІМ’Ї, ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ
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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ВІСНИК 
«Родина для дитини»

Підготовлено на замовлення Департаменту 
суспільних комунікацій КМДА за сприяння Служби  
у справах дітей та сім"ї КМДА  
Українським національним інформаційним агентством 
«Укрінформ»

Над випуском працювали:

Фото — Михайло Марків, Олег Петрасюк, Павло Багмут,
Володимир Фалін, Микола М'якшиков

Дизайн — Наталія Мінєєва

МІСЬКИЙ ЦЕНТР ДИТИНИ 
Адреса: вул Дегтярівська, 3-а

Телефон: (044) 482-24-14, 
(044) 482-23-13, 063-188-63-46

E-mail: mcd-centr@ukr.net

Сайт: mcd.org.ua

ПОСЛУГИ

1. Діагностично-консультативна робота з питань розвитку сімейних форм вихован-
ня:

 ■ інформаційна зустріч для потенційних кандидатів у сімейні форми виховання;
 ■ психологічна консультація (визначення ресурсів громадян до прийняття дитини-сироти, 

ознайомлення з психологічними особливостями дітей-сиріт);
 ■ взаємодобір дитини і сім’ї;
 ■ супровід та психологічна підтримка громадян під час знайомства з дитиною в дитячому 

закладі;
 ■ супровід після прийняття дитини в сім’ю: психологічна консультація (за потребою сім’ї 

чи дитини), зустріч групи взаємопідтримки сімей, які прийняли у свою сім’ю дитину-сироту 
чи дитину, позбавлену батьківського піклування.

2. Діагностично-консультативна робота з сім’ями та дітьми, які мають спір щодо:

 ■ визначення місця проживання дитини;
 ■ встановлення графіку зустрічей з дитиною;
 ■ участь батька/матері або інших членів родини у вихованні дитини;
 ■ усунення перешкод у вихованні дитини;
 ■ позбавлення батьківських прав батька/матері.

3. Сімейна медіація — вирішення конфліктів мирним шляхом за участю посередника-
медіатора:

 ■ протиріччя та конфлікти між батьками, які мають неповнолітніх дітей;
 ■ конфлікти взаємовідносин в сім’ї.


