
Рекомендації 

щодо соціального захисту дитини, батьки якої захворіли на COVID-19, під 

час карантину 

 

В умовах поширення хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 

SARS-СоV-2 (далі – COVID-19), та карантину, встановленого на всій території 

України постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 (зі 

змінами), необхідним є забезпечення прав та інтересів дітей, батьки яких мають 

підозру або захворіли на COVID-19. 

1. Дитина, батьки (опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-

вихователі, патронатний вихователь) якої мають підозру або вже хворіють 

COVID-19, але не потребують госпіталізації, може перебувати вдома з батьками 

(опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батьками-вихователями, 

патронатним вихователем) на самоізоляції за умови можливості дотримання 

вимог самоізоляції, здатності батьків (опікунів, піклувальників, прийомних 

батьків, батьків-вихователів, патронатного вихователя) доглядати за дитиною та 

при постійному нагляді лікарів, а також у взаємодії, за потреби, зі службою у 

справах дітей, центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді або фахівцем 

із соціальної роботи. 

2. Дитина, у якої обидва (єдиний) з батьків (опікунів, піклувальників, 

прийомних батьків, батьків-вихователів) потребують госпіталізації через 

наявність підозри або захворювання COVID-19, за відсутності можливості 

забезпечення догляду за дитиною іншими членами сім’ї, які проживають спільно 

з дитиною, може бути госпіталізована до закладу охорони здоров’я / обсерватора 

(ізолятора), який визначається обласними, Київською міською державними 

адміністраціями. 

3. Перед госпіталізацією батькам (опікунам, піклувальникам, прийомним 

батькам, батькам-вихователям) дитини пропонується підписати інформоване 

повідомлення про проведення обсервації (ізоляції) дитини та її тимчасове 

влаштування після завершення обсервації (ізоляції) на період госпіталізації 

законного представника за формою, що додається. 

Інформоване повідомлення не є обов’язковим за неможливості його 

заповнення та підписання батьками (опікунами, піклувальниками, прийомними 

батьками, батьками-вихователями) з об’єктивних причин.  

4. У разі, якщо батьки (опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-

вихователі) продовжують перебувати на стаціонарному лікуванні після 

завершення строку обсервації (ізоляції) дитини та за відсутності у дитини 

симптомів COVID-19, відповідно до Порядку провадження органами опіки та 

піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 866, вона може бути 

тимчасово влаштована службою у справах дітей за її місцем проживання в: 

сім’ю родичів, знайомих, сім’ю патронатного вихователя або 

притулок для дітей служби у справах дітей, центр соціально-психологічної 

реабілітації дітей, центр соціальної підтримки дітей та сімей, спеціалізований 
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будинок дитини, дитячий будинок-інтернат системи соціального захисту 

населення (далі – заклад).  

За рішенням органу опіки та піклування з метою забезпечення належного 

догляду за дитиною до завершення госпіталізації батьків (опікунів, 

піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів) може здійснюватися 

влаштування дитини в інші заклади, у т.ч. дитячі заклади оздоровлення та 

відпочинку, заклади освіти, інші заклади з відповідними умовами для проживання 

дітей, які визначаються обласними, Київською міською державними 

адміністраціями. 

У випадку тимчасового влаштування дитини з інвалідністю, особливими 

освітніми потребами забезпечується влаштування до закладу з належними для 

такої дитини умовами проживання та догляду та / або вживаються заходи щодо 

розумного пристосування умов проживання та задоволення потреб дитини. Для 

цього може використовуватись ресурс закладів, які надають послуги дітям з 

інвалідністю, особливими освітніми потребами,наприклад, центр комплексної 

реабілітації для осіб з інвалідністю, спеціальна школа, навчально-реабілітаційний 

центр тощо (зокрема їхні працівники). 

Під час тимчасового влаштування не можуть бути роз’єднані рідні брати і 

сестри. У разі неможливості влаштувати їх разом через вік або стан здоров’я 

одного з братів / сестер опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-

вихователі, керівники закладів зобов’язані забезпечити постійні контакти між 

дітьми, в тому числі листування, телефонні розмови. 

5. Особам, які надали згоду на тимчасове влаштування дитини в сім’ю, 

патронатним вихователям, особам, які спільно з ними проживають, що досягли 

60-річного віку, повідомляється про необхідність неухильного дотримання 

самоізоляції (обмеження побутових контактів, за можливості перебування в 

окремій кімнаті тощо). 

6. Із особами, які надали згоду на тимчасове влаштування дитини в сім’ю, 

патронатними вихователями, особами, які спільно з ними проживають, 

проводиться роз’яснювальна робота щодо обмежувальних заходів і заборон, 

встановлених на період карантину, зокрема, щодо заборони на: 

перебування в громадських місцях без вдягнутих засобів індивідуального 

захисту; 

перебування в громадських місцях осіб, які не досягли 14 років, без 

супроводу батьків, усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, 

батьків-вихователів, інших осіб відповідно до закону або повнолітніх родичів; 

відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових та прибережних 

зон, спортивних та дитячих майданчиків.  

7. У випадку тимчасового влаштування дитини до закладу у зв’язку з 

встановленою постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 

забороною на відвідування таких закладів, рекомендовано забезпечити 

можливість підтримання батьками (опікунами, піклувальниками, прийомними 

батьками, батьками-вихователями, родичами) зв’язку з дитиною засобами 

телефонного зв’язку або мережі Інтернет. 
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Можливість спілкування дитини з батьками (опікунами, піклувальниками, 

прийомними батьками, батьками-вихователями, родичами) засобами телефонного 

зв’язку або мережі Інтернет забезпечується також сім’ями родичів, знайомих, які 

надали згоду на тимчасове влаштування дитини, патронатним вихователем. 

8. Після одужання батьків (опікунів, піклувальників, прийомних батьків, 

батьків-вихователів) та лабораторного підтвердження відсутності COVID-19 у 

їхньому організмі дитина передається для подальшого вихованням батькам 

(опікунам, піклувальникам, прийомним батькам, батькам-вихователям). 

У випадку, якщо сім’я тимчасово влаштованої дитини до госпіталізації її 

батьків перебувала на обліку сімей, які перебувають у складних життєвих 

обставинах, або дитина перебувала на обліку служби у справах дітей, для 

повернення дитини на виховання у сім’ю заклад, установа чи організація, що 

надає соціальні послуги дітям і сім’ям з дітьми, та / або фахівець із соціальної 

роботи забезпечує проведення оцінки їх потреб з метою встановлення 

спроможності батьків виконувати обов’язки з виховання дитини та догляду за 

нею для підготовки висновку служби у справах дітей районної, районної у                      

мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної 

у місті (у разі утворення) ради, сільської, селищної ради об’єднаної 

територіальної громади про доцільність (недоцільність) повернення дитини до 

батьків. 
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ІНФОРМОВАНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  

ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВНИКА ДИТИНИ 

про проведення обсервації (ізоляції) дитини та її тимчасове влаштування 

після завершення обсервації (ізоляції) на період госпіталізації законного 

представника, який має підозру або захворювання на хворобу COVID-19, 

спричинену коронавірусом SARS-СоV-2 (далі - COVID-19) 

 

 Я, __________________________________________________________,  
                   (ПІБ батька / матері / опікуна / піклувальника / прийомного (-ої) батька (матері) / батька-вихователя (необхідне підкреслити)  

одержав (ла) у ______________________________________________________  
                                                                                                   (заклад охорони здоров’я) 

інформацію про необхідність моєї госпіталізації до 

__________________________________________________________________ 
                                                                                                   (заклад охорони здоров’я) 

у зв’язку з необхідністю стаціонарного обстеження / лікування COVID-19. 
 

 Мені надано інформацію про те, що відповідно до постанов Кабінету 

Міністрів України від 11.03.2020 № 211 „Про запобігання поширенню на 

території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2” (зі змінами) та від 25.03.2020 № 245 „Деякі питання 

застосування обмежувальних протиепідемічних заходів, спрямованих на 

запобігання поширенню гострої респіраторної щодо хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-СоV-2”, дитина, 

____________________________________________________________________ 
                                                                                  (ПІБ дитини, дата народження) 

по відношенню до якої я є законним представником, потребує самоізоляції у 

зв’язку з наявністю контакту з хворим на COVID-19 строком на ______ днів з 

________________ по __________________. 
 

 Мною та________________________________________________________ 
                                                                                  (ПІБ працівника служби у справах дітей) 
моїй дитині (підопічному, вихованцю) надані відповідні пояснення з врахуванням 

його віку та рівня розвитку щодо моєї госпіталізації, орієнтовних термінів та 

особливостей його тимчасового влаштування на цей час, можливостей та засобів 

зв’язку зі мною,а у разі потреби у допомозі – із працівником служби у справах 

дітей або фахівцем із соціальної роботи.   

 Цим підтверджую неможливість забезпечити вдома піклування про дитину 

іншими особами з числа родичів, знайомих у період її самоізоляції під час моєї 

госпіталізації та даю згоду на добровільну госпіталізацію дитини до закладу 

охорони здоров’я / обсерватора (ізолятора), розташованого в приміщенні 

_______________________________ за адресою _________________________. 
 

 Даю згоду на передачу дитини після завершення строку обсервації 

до____________________________________________________________________                                                                  
                         (ПІБ родичів, знайомих, до яких можливо тимчасово влаштувати дитину, номер телефону, адреса)  

або прошу влаштувати дитину до сім’ї патронатного вихователя чи закладу 

соціального захисту дітей для забезпечення її догляду та виховання до 

завершення  моєї госпіталізації. 
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 Щодо стану здоров’я, хронічних захворювань та алергічних реакцій дитини 

повідомляю:____________________________________________________________

____________________________________________________________________. 

 

 Для зв’язку дитини зі мною прошу використовувати номер телефону 

_____________________________. 
 

 Я мав(ла) можливість поставити будь-які питання, які мене цікавлять щодо 

строків та умов перебування дитини в обсерваторі (ізоляторі), її подальшого 

тимчасового влаштування, а також шляхів для повернення дитини на виховання у 

сім’ю та одержав(ла) на них відповіді. 
 

 Даю згоду на використання та обробку моїх персональних даних і 

персональних даних дитини відповідно до вимог Закону України „Про захист 

персональних даних”. 

 

______________________       „______” ___________ 2020 року 
(підпис батьків / інших законних 

представників дитини) 

 (дата) 

 

______________________ 

       

„______” ___________ 2020 року 
(підпис працівника служби у справах дутей, 

який ознайомлював законних представників 

длитини із цим інформаційним 

повідомленням) 

 (дата) 

 

 


