
ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проекту постанови Кабінету Міністрів України „Про внесення змін до деяких постанов

Кабінету Міністрів України”

Зміст положення (норми) чинного акта законодавства Зміст відповідного положення (норми) проекту акта
Типове положення про притулок для дітей служби у справах дітей, 

затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 09 червня 1997 р. № 565
9. До притулку приймаються діти, які: 
заблукали;
були покинуті батьками або піклувальниками; 
жебракують і місце знаходження їх батьків не встановлено; 
залишилися без піклування батьків (усиновителів) або 

опікунів (піклувальників);
залишили сім’ю чи навчальний заклад;
вилучені уповноваженим підрозділом органу 

Національної поліції із сімей, перебування в яких 
загрожувало їх життю і здоров’ю;

втратили зв’язок з батьками під час стихійного лиха, аварії, 
катастрофи, інших надзвичайних подій;

не мають постійного місця проживання і засобів до 
життя, підкинуті та безпритульні діти;

самі звернулися за допомогою до адміністрації притулку; 
відбували покарання у виді позбавлення волі на певний 

строк.

9. До притулку приймаються діти, які: 
заблукали;
були покинуті батьками або піклувальниками; 
жебракують і місце знаходження їх батьків не встановлено; 
залишилися без піклування батьків (усиновителів) або 

опікунів (піклувальників);
залишили сім’ю чи заклад освіти;
вилучені уповноваженим підрозділом органу 

Національної поліції із сімей, перебування в яких 
загрожувало їх життю і здоров’ю;

втратили зв’язок з батьками під час стихійного лиха, аварії, 
катастрофи, інших надзвичайних подій;

не мають постійного місця проживання і засобів до 
життя, підкинуті та безпритульні діти;

самі звернулися за допомогою до адміністрації притулку; 
відбували покарання у виді позбавлення волі на певний 

строк;
постраждали від домашнього насильства та / або які 

вчинили домашнє насильство у будь-якій формі (у разі 
неможливості проживання дитини з батьками, іншими 
законними представниками у зв’язку із вчиненням 
домашнього насильства стосовно неї або за її участю та за 
умов відсутності контакту між постраждалою від
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домашнього насильства дитиною та / або дитиною, яка 
вчинила домашнє насильство у будь-якій формі).

10. До притулку не приймаються діти, які перебувають 
у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння, 
психічно хворі з вираженими симптомами хвороби, а 
також ті, що вчинили правопорушення і щодо яких є 
відомості про винесення компетентними органами чи 
посадовими особами рішення про розшук, затримання, 
арешт або поміщення до приймальника-розподільника для 
дітей Національної поліції.

10. До притулку не приймаються діти, які перебувають у 
стані алкогольного або наркотичного сп’яніння, психічно 
хворі з вираженими симптомами хвороби, а також ті, 
що вчинили правопорушення (в тому числі домашнє 
насильство у вигляді актів кримінального характеру) і 
щодо яких є відомості про винесення компетентними органами 
чи посадовими особами рішення про розшук, затримання, 
арешт або поміщення до приймальника-розподільника для 
дітей Національної поліції.

Типове положення про центр соціально-психологічної реабілітації дітей, 
затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 28 січня 2004 р. № 87

13. До центру приймаються: 13. До центру приймаються:

діти з сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах 
і не в змозі подолати їх за допомогою власних можливостей, 
якщо батьки з певних причин (через тривалу хворобу, 
інвалідність тощо) не можуть забезпечити належного 
утримання та догляду за дитиною, ухиляються від 
виконання батьківських обов’язків, вживають алкоголь, 
наркотичні засоби;

діти з сімей, які опинилися у складних життєвих 
обставинах і не в змозі подолати їх за допомогою власних 
можливостей, якщо батьки з певних причин (через тривалу 
хворобу, інвалідність тощо) не можуть забезпечити 
належного утримання та догляду за дитиною, ухиляються від 
виконання батьківських обов’язків, вживають алкоголь, 
наркотичні засоби;

діти, які залишилися без піклування батьків або осіб, які їх 
замінюють;

діти, які залишилися без піклування батьків або осіб, які їх 
замінюють;

діти,—які—зазнали—насильства—і—потребують—соціально діти, які зазнали будь-якої форми насильства, зокрема
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домашнього насильства, та діти, які вчинили домашнє 
насильство у будь-якій формі (у разі неможливості 
проживання дитини з батьками, іншими законними 
представниками у зв’язку із вчиненням домашнього 
насильства стосовно неї або за її участю та за умов 
відсутності контакту між постраждалою від домашнього 
насильства дитиною та дитиною, яка вчинила домашнє 
насильство у будь-якій формі), крім тих, які вчинили 
домашнє насильство у вигляді актів кримінального 
характеру, діти, які постраждали від торгівлі дітьми;

безпритульні діти.
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безпритульні діти.
16. До центру не приймаються діти, які перебувають у 

стані алкогольного або наркотичного сп’яніння, психічно 
хворі, із симптомами хвороби в гострому періоді або в 
період загострення хронічних захворювань, а також ті, що 
вчинили правопорушення і стосовно них є відомості про 
прийняте компетентними органами чи посадовими особами 
рішення про затримання, арешт або поміщення до 
приймальника-розподільника для неповнолітніх.

16. До центру не приймаються діти, які перебувають у 
стані алкогольного або наркотичного сп’яніння, психічно 
хворі, із симптомами хвороби в гострому періоді або в 
період загострення хронічних захворювань, а також ті, що 
вчинили правопорушення (у тому числі домашнє насильство 
у вигляді актів кримінального характеру) і стосовно них є 
відомості про прийняте компетентними органами чи 
посадовими особами рішення про затримання, арешт або 
поміщення до приймальника-розподільника для неповнолітніх.

Типове положення про службу у справах дітей обласної, Київської та Севастопольської міської державної адміністрації,
затверджене постановою Кабінету Міністрів України від ЗО серпня 2007 р. № 1068

4. Служба відповідно до покладених на неї завдань: 4. Служба відповідно до покладених на неї завдань:

15) розробляє заходи щодо захисту прав і законних 
інтересів дітей, які постраждала від домашнього 
насильства, та дітей, які вчинили домашнє насильство у 
будь-якій формі, та організовує їх виконання;
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16) інформує дитину, яка постраждала від домашнього 
насильства, її батьків, інших законних представників, 
якщо вони не є кривдниками дитини, а також дитину, яка 
вчинила домашнє насильство у будь-якій формі, її батьків, 
інших законних представників про права, заходи та 
послуги, якими вони можуть скористатися;

17) забезпечує проведення з батьками, іншими 
законними представниками дитини профілактичної роботи 
із запобігання домашньому насильству стосовно дітей і за 
участю дітей, в тому числі із залученням представників 
уповноважених підрозділів органів Національної поліції;

18) порушує перед органами виконавчої влади та 
органами місцевого самоврядування питання про 
притягнення до відповідальності згідно із законом 
посадових осіб у разі невиконання або неналежного 
виконання ними обов’язків при виявленні фактів 
домашнього насильства, у роботі з дітьми, які постраждали 
від домашнього насильства, та дітьми, які вчинили 
домашнє насильство у будь-якій формі;

19) здійснює контроль і координацію діяльності служб у 
справах дітей районних, районних у мм. Києві та 
Севастополі державних адміністрацій, виконавчих органів 
міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад, 
сільських, селищних рад об’єднаних територіальних 
громад, районних, районних у мм. Києві та Севастополі 
державних адміністрацій щодо захисту прав та законних 
інтересів дитини, яка постранщала від домашнього 
насильства та дитини, яка вчинила домашнє насильство у 
будь-якій формі.”.

Типове положення про службу у справах дітей районної, районної у містах Києві та Севастополі державної адміністрації,
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затверджене постановою Кабінету Міністрів України від ЗО серпня 2007 р. № 1068
4. Служба відповідно до покладених на неї завдань: 4. Служба відповідно до покладених на неї завдань:

22) розробляє та реалізує заходи із захисту прав і 
законних інтересів дитини, яка постраждала від 
домашнього насильства, та дитини, яка вчинила домашнє 
насильство у будь-якій формі;

23) інформує дитину, яка постраждала від домашнього 
насильства, її батьків, інших законних представників, 
якщо вони не є кривдниками дитини, а також дитину, яка 
вчинила домашнє насильство у будь-якій формі, її батьків, 
інших законних представників про права дитини, заходи, 
послуги, якими вони можуть скористатися;

24) забезпечує проведення з батьками, іншими 
законними представниками дитини профілактичної роботи 
із запобігання домашньому насильству стосовно дітей і за 
участю дітей, в тому числі із залученням представників 
уповноважених підрозділів органів Національної поліції;

25) порушує перед органами виконавчої влади та 
органами місцевого самоврядування питання про 
притягнення до відповідальності згідно із законом 
посадових осіб у разі невиконання або неналежного 
виконання ними обов’язків при виявленні фактів 
домашнього насильства, у роботі з дітьми, які постраждали 
від домашнього насильства, та дітьми, які вчинили

______________________________________ домашнє насильство у будь-якій формі.___________________

Загальне положення про центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, 
затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2013 р. № 573
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8. Місцевий центр відповідно до покладених на нього 
завдань:

1) здійснює заходи щодо:

виявлення та обліку сімей, дітей та молоді, які перебувають 
у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої 
допомоги;

контролю у межах повноважень за цільовим використанням 
державної допомоги при народженні дитини;

соціальної та психологічної адаптації дітей-сиріт і дітей, 
позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа з метою 
підготовки до самостійного життя, організації здійснення 
наставництва;

соціального супроводження прийомних сімей і дитячих 
будинків сімейного типу, а також соціального супроводу дітей, 
які перебувають під опікою, піклуванням, за поданням служби 
у справах дітей;

інформування населення про соціальні послуги, які 
надаються відповідно до законодавства;

8. Місцевий центр відповідно до покладених на нього 
завдань:

1) здійснює заходи щодо:

виявлення та обліку сімей, дітей та молоді, які перебувають 
у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої 
допомоги;

контролю у межах повноважень за цільовим використанням 
державної допомоги при народженні дитини;

соціальної та психологічної адаптації дітей-сиріт і дітей, 
позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа з метою 
підготовки до самостійного життя, організації здійснення 
наставництва;

соціального супроводження прийомних сімей і дитячих 
будинків сімейного типу, а також соціального супроводу дітей, 
які перебувають під опікою, піклуванням, за поданням служби 
у справах дітей;

інформування населення про соціальні послуги, які 
надаються відповідно до законодавства;

надання особам, які постраждали від домашнього 
насильства, та особам, які постраждали від насильства за 
ознакою статі, вичерпної інформації про їхні права і 
можливості отримання допомоги;
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2) проводить оцінку потреб сімей, дітей та молоді, які 
перебувають у складних життєвих обставинах і потребують 
сторонньої допомоги, у тому числі сімей учасників 
антитерористичної операції та внутрішньо переміщених осіб, 
визначає соціальні послуги та методи соціальної роботи, 
забезпечує психологічну підтримку;

2) проводить оцінку потреб сімей, дітей та молоді, які 
перебувають у складних життєвих обставинах і потребують 
сторонньої допомоги, у тому числі сімей учасників 
антитерористичної операції, внутрішньо переміщених осіб, 
осіб, які постраждали від домашнього насильства, та осіб, 
які постраждали від насильства за ознакою статі, визначає 
соціальні послуги та методи соціальної роботи, забезпечує 
психологічну підтримку;

3) надає сім’ям, дітям і молоді, які перебувають у складних 
життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, в 
тому числі сім’ям учасників антитерористичної операції та 
внутрішньо переміщеним особам, соціальні послуги з:

3) надає сім’ям, дітям і молоді, які перебувають у складних 
життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, в 
тому числі сім’ям учасників антитерористичної операції, 
внутрішньо переміщеним особам, особам, які постраждали 
від домашнього насильства, та особам, які постраждали від 
насильства за ознакою статі, соціальні послуги з:

соціального супроводу; соціального супроводу;

консультування; консультування;

соціальної профілактики. соціальної профілактики.

9. Центр має право:
вносити Мінсоцполітики, місцевим органам виконавчої 

влади та органам місцевого самоврядування пропозиції щодо 
вдосконалення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та 
молоддю;

9. Центр має право:
вносити Мінсоцполітики, місцевим органам виконавчої 

влади та органам місцевого самоврядування пропозиції щодо 
вдосконалення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та 
молоддю;

подавати пропозиції до проектів відповідних місцевих 
бюджетів з питань, що належать до їх компетенції;

подавати пропозиції до проектів відповідних місцевих 
бюджетів з питань, що належать до їх компетенції;
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укладати в установленому порядку договори з 
підприємствами, установами та організаціями (в тому числі 
іноземними) щодо проведення робіт, спрямованих на 
виконання покладених на нього завдань;

укладати в установленому порядку договори з 
підприємствами, установами та організаціями (в тому числі 
іноземними) щодо проведення робіт, спрямованих на 
виконання покладених на нього завдань;

залучати фахівців інших закладів, установ та організацій 
різних форм власності для здійснення соціального супроводу 
сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах; в 
установленому порядку одержувати від підприємств, установ 
та організацій інформацію з питань, що належать до його 
компетенції;

залучати фахівців інших закладів, установ та організацій 
різних форм власності для здійснення соціального супроводу 
сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах; в 
установленому порядку одержувати від підприємств, установ 
та організацій інформацію з питань, що належать до його 
компетенції;

вживати заходів для забезпечення захисту прав, свобод і 
законних інтересів сімей, дітей та молоді.

вживати заходів для забезпечення захисту прав, свобод і 
законних інтересів сімей, дітей та молоді;

утворювати спеціалізовані служби підтримки осіб, які 
постраждали від домашнього насильства та насильства за 
ознакою статі, зокрема мобільні бригади соціально- 
психологічної допомоги, притулки у формі структурних 
підрозділів центру.

Типове положення про центр соціально-психологічної допомоги, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України
від 04 жовтня 2017 р. № 741

1. Центр соціально-психологічної допомоги (далі -  центр) є 
закладом, що надає соціальні послуги особам, які внаслідок 
стихійного лиха, збройних конфліктів, насильства у -сім’ї, 
торгівлі людьми або реальної загрози їх вчинення тощо 
перебувають у складних життєвих обставинах і не можуть

1. Центр соціально-психологічної допомоги (далі -  центр) є 
закладом, що надає соціальні послуги особам, які внаслідок 
стихійного лиха, збройних конфліктів, домашнього 
насильства та насильства за ознакою статі, торгівлі людьми 
або реальної загрози їх вчинення тощо перебувають у
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самостійно їх подолати (далі -  особи, які перебувають у 
складних життєвих обставинах).

5. Центр відповідно до покладених на нього завдань:

1) надає притулок особам, які перебувають у складних 
життєвих обставинах, у разі відсутності у зазначених осіб 
засобів до існування;

2) забезпечує зазначених осіб харчуванням відповідно до 
нормативів, визначених Мінсоцполітики за погодженням з 
МОЗ;

3) проводить оцінку потреб зазначених осіб, складає разом з 
ними індивідуальні плани заходів щодо усунення складних 
життєвих обставин з установленням строків виконання;

4) надає зазначеним особам психологічну допомогу, сприяє 
проведенню аналізу життєвих ситуацій, проводить роботу з 
корекції сімейних стосунків;

5) надає зазначеним особам допомогу в організації взаємодії 
з іншими фахівцями та службами, а також інформує з питань 
соціального захисту населення;

6) сприяє отриманню зазначеними особами безоплатної
правової допомоги, реєстрації місця проживання 
(перебування), отриманню (відновленню) житла, 
працевлаштуванню, навчанню тощо;_______________________

складних життєвих обставинах і не можуть самостійно їх 
подолати (далі -  особи, які перебувають у складних життєвих 
обставинах).

5. Центр відповідно до покладених на нього завдань:

1) надає притулок особам, які перебувають у складних 
життєвих обставинах, у разі відсутності у зазначених осіб 
засобів до існування;

2) забезпечує зазначених осіб харчуванням відповідно до 
нормативів, визначених Мінсоцполітики за погодженням з 
МОЗ;

3) проводить оцінку потреб зазначених осіб, складає разом 
з ними індивідуальні плани заходів щодо усунення складних 
життєвих обставин з установленням строків виконання;

4) надає зазначеним особам психологічну допомогу, сприяє 
проведенню аналізу життєвих ситуацій, проводить роботу з 
корекції сімейних стосунків;

5) надає зазначеним особам допомогу в організації 
взаємодії з іншими фахівцями та службами, а також інформує з 
питань соціального захисту населення;

6) сприяє отриманню зазначеними особами безоплатної
правової допомоги, реєстрації місця проживання 
(перебування), отриманню (відновленню) житла, 
працевлаштуванню, навчанню тощо;________________________
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7) у разі потреби організовує надання зазначеним особам 
екстреної медичної допомоги;

8) надає соціальні послуги зазначеним особам шляхом 
консультування за допомогою телефонного зв’язку, а також в 
умовах денного стаціонару без забезпечення тимчасовим 
притулком і харчуванням;

9) інформує структурний підрозділ місцевої 
держадміністрації або виконавчий орган сільської, селищної, 
міської ради з питань сім’ї і дітей за місцем проживання 
(перебування) зазначеної особи про необхідність її соціальної 
підтримки після закінчення строку перебування в центрі.

7) у разі потреби організовує надання зазначеним особам 
екстреної медичної допомоги;

8) надає соціальні послуги зазначеним особам шляхом 
консультування за допомогою телефонного зв’язку, а також в 
умовах денного стаціонару без забезпечення тимчасовим 
притулком і харчуванням;

9) інформує структурний підрозділ місцевої 
держадміністрації або виконавчий орган сільської, селищної, 
міської ради з питань сім’ї і дітей за місцем проживання 
(перебування) зазначеної особи про результати роботи з нею 
та необхідність її соціальної підтримки після закінчення 
строку перебування в центрі;

10) приймає і розглядає заяву особи, яка постраждала 
від домашнього насильства або насильства за ознакою 
статі, чи її представника про отримання допомоги та надає 
такій особі інформацію про її права та можливості 
отримання необхідної допомоги.

Міністр
соціальної політики України

2019 р.

Андрій Рева


