
Особливості 

 тимчасового влаштування дітей, відібраних за рішенням органу опіки та 

піклування у батьків або осіб, які їх замінюють, у зв’язку з безпосередньою 

загрозою життю або здоров’ю дитини під час карантину 

 

Відповідно до норм абзацу третього пункту 8 Порядку провадження 

органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.09. 2008 № 866 

(далі – Порядок), у разі виявлення (підтвердження) за результатами оцінки рівня 

безпеки дитини, що проводиться службою у справах дітей разом із 

уповноваженим підрозділом органів Національної поліції, фахівцем із соціальної 

роботи, представниками закладу охорони здоров’я, фактів безпосередньої загрози 

її життю або здоров’ю та потреби у вжитті невідкладних заходів до забезпечення 

її безпеки дитина може бути: 

а) невідкладно направлена до закладів охорони здоров’я для обстеження 

стану її здоров’я, надання необхідної медичної допомоги в стаціонарних умовах 

та документування фактів жорстокого поводження з нею; 

б) тимчасово влаштована у: 

сім’ю родичів, знайомих за заявою особи про надання згоди на тимчасове 

влаштування в сім’ю дитини та за наявності згоди дитини (якщо вона може 

висловити свою думку) після обстеження умов проживання особи; 

сім’ю патронатного вихователя відповідно до Порядку створення та 

діяльності сім’ї патронатного вихователя, влаштування, перебування дитини в 

сім’ї патронатного вихователя, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 16.03.2017 № 148; 

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

реабілітації дітей, центр соціальної підтримки дітей та сімей, спеціалізований 

будинок дитини, дитячий будинок-інтернат системи соціального захисту 

населення (далі – заклад). 

Зважаючи на впроваджені постановою Кабінету Міністрів України                          

від 11.03.2020 № 211 „Про запобігання поширенню на території України гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусомбSARS-CoV-2”, 

обмежувальні заходи з реагування на надзвичайну ситуацію у вищезазначеній 

роботі слід враховувати наступне: 

1. Направлення за наявності показань до закладів охорони здоров’я дитини, 

відібраної у батьків у зв’язку з безпосередньою загрозою життю та здоров’ю, 

знайденої, підкинутої дитини, є госпіталізацією за екстреними показаннями, 

проводиться цілодобово та не підпадає під встановлені обмеження,  передбачені 

Тимчасовими заходами у закладах охорони здоров’я з метою забезпечення їх 

готовності для надання медичної допомоги хворим на гостру респіраторну 

хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, затвердженими 

наказом МОЗ України від 23.03.2020 № 698. 

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

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

60-річного віку, повідомляється про необхідність неухильного дотримання 
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самоізоляції (обмеження побутових контактів, за можливості перебування в 

окремій кімнаті тощо). 

Перед тимчасовим влаштуванням дитини в сім’ю родичів, знайомих, 

особам, які надали згоду на таке влаштування, роз’яснюється, що в групі ризику 

щодо розвитку ускладнень COVID-19 у зв’язку з тяжкими хронічними 

захворюваннями легень і серцево-судинної системи, нирковою недостатністю, 

імуносупресивними станами (первинний і вторинний імунодефіцити), тяжкими 

алергічними захворюваннями або аутоімунними захворюваннями. 

3. Із особами, які надали згоду на тимчасове влаштування дитини, 

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. 

4. У випадку тимчасового влаштування дитини до закладу забезпечується 

поміщення дитини в карантинну групу строком на 14 днів. 

5. 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, іншими законними представниками, родичами 

(у разі, якщо це не шкодить інтересам дитини) зв’язку з дитиною засобами 

телефонного зв’язку або мережі Інтернет. 

6. Можливість спілкування дитини з батьками, іншими законними 

представниками, родичами засобами телефонного зв’язку або мережі Інтернет 

забезпечується також сім’ями родичів, знайомих, які надали згоду на тимчасове 

влаштування дитини, патронатним вихователем (у разі, якщо це не шкодить 

інтересам дитини). 

 


