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Анотація
У статті – на основі аналізу діяльності в Україні експериментальних проектів та норматив-

но-правових актів – охарактеризовано сутність та особливості такої форми виховання дітей-сиріт 
та дітей, які залишились без піклування батьків, як сімейний патронат. Визначено, що патронат над 
дитиною (у закордонній практиці – фостерний догляд) має характер специфічних договірних відносин, 
регламентованих нормами сімейного права.

Відродження патронату над дитиною в Україні у 2000-х роках відбувалось за активної участі 
організацій громадянського суспільства і супроводжувалось наявністю численних прогалин у правовій 
системі. У 2016-2017 рр. ухвалено низку нормативно-правових актів, покликаних вирішити проблеми 
правового регулювання патронату над дітьми, проте вони не розв’язали усіх колізій у застосуванні норм 
щодо тимчасового влаштування дітей-сиріт та дітей, що залишились без батьківського піклування.

Ключові слова: патронат над дитиною, діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, 
патронатний вихователь.

------------------------------

Abstract
The issue of support to children deprived from parental care is quite acute for Ukraine where currently 

there are more than 73 thousand of such children. In the 1990s, Ukraine started to implement new models of 
family care for orphans and deprived children instead of institutional care within the big boarded schools. With 
ratification of The Convention of Child’s Rights Ukraine has committed to introduction new forms of care after the 
children deprived from parental care. The Ukrainian government had announced a reform targeted to ensuring 
sustainable system of care for children without parental care by shifting from an institutional-based model to  
a family one.

The study was aimed at defining the legal nature and characteristics of patronage (in foreign practice – 
foster care) as a form of family care and retention of orphans and children deprived of parental care in Ukraine. 
The work is based on the analysis of historical practices of patronage in Ukraine during the Soviet times, as well 
as reviewing its approbation in modern times. Special attention was paid to current regulatory acts in Ukraine. 

The study determined that the patronage of the child is the specific nature of the contractual relationship 
regulated by the family law (in Ukraine – The Family Code). However, other legal regulations may affect such 
relations. 

Patronage as a form of care after children was in force in Ukraine in 1920-1960's. In the 2000s it was 
restored – first as local experiments within specific projects embodied by civil society organizations (with the 
support of the international donors) and municipal social services.
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Вступ. Значною проблемою нашої країни 
є захист прав та інтересів дітей-сиріт, дітей, поз-
бавлених батьківського виховання та дітей, тим-
часово вилучених у батьків. На кінець 2015 року 
їх налічувалось в Україні понад 73 тисячі осіб [1]. 

Українська держава декларує, що бере на 
себе охорону кожної дитини-сироти і дитини, поз-
бавленої батьківського піклування, що знайшло 
відображення у чинному законодавстві [2]. З про-
голошенням незалежності країна успадкувала 
громіздку систему інтернатних закладів для дітей, 
яка забезпечувала утримання дітей, у той час як 
сучасні європейські підходи орієнтовані на ро-
динне виховання та утримування дітей-сиріт і ді-
тей, позбавлених батьківського піклування. Поява 
нових – сталих та тимчасових –- форм родинного 
виховання і утримування, зумовлена соціальними 
потребами гуманітарного виховання, необхідні-
стю максимального врахування інтересів дити-
ни, яка втратила сімейне оточення, забезпечення 
оптимальних умов її життєдіяльності, необхідні-
стю трансформації неефективного інституційного 
утримання таких дітей. При цьому особливої ува-
ги потребує раціональна побудова системи вихо-
вання та утримання дітей-сиріт та дітей, позбав-
лених батьківського піклування, яка б відповіда-
ла Конвенції про права дитини [3]. Це зумовило 
реформування системи інтернатного догляду та 
поступову зміну форм влаштування дітей, які по-
требують особливого захисту з боку держави.

Однією з форм сімейного виховання і утри-
мання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьків-
ського піклування, вважається сімейний патро-
нат (у закордонній практиці – фостерний догляд).  
В Украіні сімейний патронат розуміється як про-
фесійна комплексна послуга, що передбачає тим-
часовий догляд і виховання дитини, яка опини-
лася в складних життєвих обставинах, потребує 
захисту, в сім’ї патронатних вихователів, та од-
ночасне надання фахівцями соціальної сфери ін-
тенсивних підтримувальних послуг сім’ї дитини 
для відновлення її здорового функціонування.  

У межах такого тлумачення метою патронату вва-
жають забезпечення права на сімейне вихован-
ня дитини, яка через складні життєві обставини 
не може проживати разом зі своїми біологічними 
батьками або іншими законними представника-
ми, надання комплексу послуг у відповідальності 
до найкращих інтересів дитини в період подолан-
ня її сім’єю таких обставин або пошуку найбільш 
оптимальної форми влаштування дітей та захист 
її прав [4]. Хоча в правовій літературі немає одно-
значної доктринальної думки щодо патронату над 
дитиною та його місця в системі законодавства.

Аналіз останніх публікацій. У науковій 
літературі відзначають, що історично інститут па-
тронату виник ще в Стародавньому Римі. Водночас 
батьківщиною сімейного патронату вважається 
Шотландія, де його застосовували з початку  
ХІХ століття. Фостерне виховання (патронат) ак-
тивно застосовують у багатьох країнах, вирішуючи 
питання стабільного розвитку дитини, позбавленої 
належного сімейного піклування [5]. Розвиток цієї 
форми сімейного виховання супроводжується чис-
ленними дослідженнями, в межах яких вивчають 
сильні та слабкі сторони такої соціальної практи-
ки, потреби в подальшому врегулюванні стосунків 
між дитиною, патронатними (тимчасовими бать-
ками), соціальними агенціями, які здійснюють 
супровід патронатних батьків тощо [6; 7]. 

В Україні окремі питання сімейного патро-
нату вивчала низка українських науковців (зокре-
ма, А. Дакал [8], Є. Падун та І. Тимуш [9], Ж. Пе-
трочко [10], М. Сидорчук [11], Л. Фуштей [12]). 
Розвиток сімейного права в частині урегулюван-
ня опіки над дітьми, захисту прав неповнолітніх 
став предметом наукових розвідок таких вчених, 
як А. Баран [13], К. Бориченко [14], О. Кудрявцева 
[15], О. Маренчук [16] та ін. Позитивно оцінюючи 
роботи цих авторів, акцентуємо увагу, що низка 
питань щодо розвитку сімейних форм дітей-сиріт 
та дітей, позбавлених батьківського піклування, 
постійно моделює нові їх види, потребує подаль-
шого поглибленого вивчення і активного викори-

The key obstacle for development of new form of care was the lack of the appropriate regulations within 
the Ukrainian legislation. The Family Code of Ukraine (2003) had the Article on the patronage of a child but until 
2016 any mechanisms were set up on the national level. In 2016-2017, a few regulatory acts were adopted by the 
parliament and government of Ukraine that defined specific procedures for the establishment and organization of 
the foster family, requirements to foster caregivers, residence of a child in foster family, etc.

In addition, the paper discusses the prospects and challenges involved in achieving the effective imple-
mentation of the patronage (foster care) in Ukraine.

Key words: foster care, patronage, orphans, children deprived of parental care, foster caregiver.
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стання. Адже наявні дослідження були виконані 
в той період, коли в Україні ще не було практич-
ної реалізації ідеї тимчасового влаштування на 
державному рівні, а відтак наукові доробки зосе-
реджувались на теоретичних, історичних та пра-
вових основах цієї форми сімейного виховання, 
ініціатив громадських організацій. Початок впро-
вадження в Україні інноваційної форми сімейного 
виховання дітей, які залишились без опіки бать-
ків, зумовлює потребу у вивченні нової практики 
та її законодавчого унормування. 

Мета роботи – розкрити правову сутність 
та особливості патронату як форми сімейного ви-
ховання та утримання дітей-сиріт і дітей, позбав-
лених батьківського піклування, в Україні. Робота 
побудована на аналізі: вітчизняних практик за-
родження сімейного патронату; вивчення досві-
ду впровадження експериментальних моделей сі-
мейного патронату, оцінки чинного нормативного 
урегулювання інноваційної форми діяльності з  
утримання дітей-сиріт і дітей, позбавлених бать-
ківського піклування.

Основні результати. Історико-правовий 
вимір. В Україні інститут сімейного патронату 
активно розвивався у період 20-х років XX ст. як 
така форма виховання, за якої діти, позбавлені 
батьківського піклування, передавались в родини 
на виховання. Відбувалось це на підставі догово-
ру, укладеного між опіки та піклування і громадя-
нином (патронатним вихователем), який виявив 
бажання взяти дитину на виховання. Вихователь 
отримував визначену винагороду і зобов’язувався 
утримувати дитину як члена сім’ї. Регулювались ці 
відносини Постановою Ради народних комісарів 
від 1928 р. «Про порядок та умови передання ви-
хованців дитячих будинків і інших неповнолітніх 
працівникам у містах та робітничих селищах» [17].

У 1940-і роки правові умови здійснення 
патронату змінились. Постановою РНК УРСР від 
11 червня 1940 р. було затверджено Положен-
ня про порядок патронування дітей в колгоспах 
і сім’ях трудящих. На патронат бралися діти від 
п’яти місяців до шістнадцяти років на підставі 
договору. Договори укладалися з відділом охоро-
ни здоров’я, якщо дитина ще не досягла чотирьох 
років, а щодо старших за віком дітей – із відділом 
освіти [18]. У 1960-х інститут сімейного патрона-
ту скасували: під час правових реформ патронат 
не знайшов законодавчої підтримки у більшості 
республік СРСР, зокрема й Україні [19]. 

У 1990-х роках в Україні розгорнулись фа-
хові дискусії щодо доцільності розміщення дітей, 

які залишились без піклування батьків, в інтер-
натних закладах, та пріоритетності сімейних 
форм виховання, запровадження тимчасової 
(фостерної) опіки над дітьми. До зміни політики 
щодо соціального захисту  дітей-сиріт та дітей, які 
залишились без піклування батьків стимулювало й 
ратифікація Україною Конвенції про права дити-
ни та ухвалення детального національного плану  
з її реалізації [3].

Експериментальні практики в сучасній 
Україні. В листопаді 2008 р. Київрада ухвали-
ла Положення, яке дало змогу киянам брати на 
тимчасове виховання дітей, позбавлених батьків-
ського піклування. На той момент у Києві мешка-
ло близько трьох тисяч дітей, позбавлених батьків-
ської опіки, а також дітей, які тимчасово відібрані 
від батьків, причинами цього це: тяжка хвороба 
батьків, тимчасово позбавлені батьківських прав 
або якщо дитині неможливо перебувати в дитя-
чих установах. За Положенням, кожен повноліт-
ній громадянин України міг взяти на виховання і 
утримання дитину, за що держава мала виплачу-
вати йому щомісячно 1500 гривень за одну дити-
ну. Очікувалось, що патронатні вихователі повин-
ні пройти місячні курси психологічної адаптації, 
а діти передаватимуться  в сім’ї лише тимчасово 
– на термін від одного тижня до півроку [20].

З 2009 р. проект «сімейний патронат» по-
чався в рамках соціального експерименту в мі-
стах Бровари, Біла Церква за допомоги міжнарод-
ної благодійної організації «Партнерство «Кожній 
дитині». З 15 травня 2012 р. проект почав свою 
дію в Києві, в Оболонському та Солом’янському 
районах. Виконавці проекту – Київський міський 
центр, соціальних служб для сім’ї, дітей та моло-
ді, Служба у справах дітей м. Київа, Міністерство 
соціальної політики України, Міжнародна благо-
дійна організація «Партнерство «Кожній дитині», 
Всесвітній дитячий фонд [21]. Діяльність у межах 
проекту спрямовувалсь на зменшення рівня інсти-
туціоналізації дітей, які потрапили в складні жит-
тєві обставини, залишилися без батьківського пі-
клування, шляхом запровадження механізму тер-
мінового реагування та послуг сімейного патрона-
ту. Проект орієнтувався на терміновий захист та 
забезпечення першочергових потреб конкретних 
дітей, які опинились у складних життєвих обста-
винах, в умовах сім'ї; здійснення заходів захисту 
прав дитини та притягнення до відповідальності 
батьків; підбір для дитини, в разі необхідності,  
сімейної форми влаштування, що відповідатиме  
її потребами та інтересам, тощо.
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З вересня 2015 р. до проекту «Сімейний па-
тронат» долучилась м. Умань. Тут було підписано 
договір про співробітництво між Уманською місь-
кою радою та міжнародною благодійною організа-
цією «Партнерство «Кожній дитині» [22].

Втіленням експериментальних проектів 
спиралось на окремі норми чинного сімейного 
права України. Згідно із ними до кандидатів в 
патронатні вихователі висувались такі вимоги: це 
мали бути громадяни України, що перебувають  
у зареєстрованому шлюбі, мають вищу освіту  
у галузі соціальної роботи, освіти, охорони здо-
ров’я, соціальних та поведінкових наук та досвід 
виховання дітей в сім’ї. Водночас патронатними 
вихователями не могли стати особи: обмежені  
в дієздатності, визнані недієздатними, позбавлені 
батьківських прав, ті, які є іноземцями, особами 
без громадянства, особи, інтереси яких суперечать 
інтересам дитини, не мають постійного місця про-
живання та постійного заробітку (доходу), злов-
живають спиртними напоями або наркотиками, 
були усиновлювачами (опікунами, піклувальника-
ми, прийомними батьками, батьками-вихователя-
ми), але усиновлення було скасовано або визнано 
недійсним за їхньої вини; перебувають на обліку 
або на лікуванні у психоневрологічному чи нар-
кологічному диспансері, страждають на хвороби, 
перелік яких затверджено центральним органом 
виконавчої влади, за станом здоров’я потребують 
постійного стороннього догляду; були засуджені за 
злочини, які непогашені або не зняті, в установле-
ному законом, порядку [2].

В ході здійснення експерименту очіку-
валось, що патронатні вихователі не будуть 
поєднувати надання послуг патронату над дити-
ною з іншими видами діяльності, які перешкод-
жатимуть якісному виконанню умов договору про 
патронат над дитиною. До впровадження сімей-
ного патронату долучались як центри соціальних 
служб для дітей, сімей та молоді, так і служби  
у справах дітей. Соціальні заклади шукали канди-
датів у патронатні вихователі, проводили їх пере-
вірку шляхом співбесід та консультацій, обстежен-
ня житлово-побутових умов їх проживання, скла-
дання відповідного акту. Далі кандидати у патро-
натні вихователі проходили навчання за спеціаль-
ною програмою в обласних чи міських центрах 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

Передача дитини на виховання в патронат-
ну сім’ю відбувалась за рішенням Комісії з питань 
захисту прав дитини на підставі висновку служ-
би у справах дітей. Після цього укладався договір 

про патронат над дитиною, передача дитини від-
бувалась на підставі акту, у разі потреби дитина 
могли передати до патронатної сім’ї без рішення 
Комісії на підставі акту про передачу дитини.  
У такому випадку патронатний вихователь пови-
нен був протягом трьох днів укласти договір про 
патронат.

Контроль за діями патронатних вихователів, 
за дотриманням прав дитини в патронатній сім’ї, 
здійснювали служби у справах дітей. На утриман-
ня кожної дитина держава надавала щомісячну 
соціальну допомогу у розмірі двох прожиткових 
мінімумів для дітей відповідного  віку. Патронатні 
вихователі отримували щомісячні виплати до 4 ти-
сяч гривень, сім’я патронатного вихователя могла 
отримати службове жиле приміщення на період дії 
договору патронату, а також пільги на обслугову-
вання житлових приміщень, матеріальну та іншу 
благодійну допомогу.

Договір про патронат міг бути припиненим 
у разі відмови від нього вихователя, або дитини, 
якщо вона досягла 14 років. Договір розірвався  
за згодою сторін або за рішенням суду в разі не-
виконання вихователем своїх обов’язків або якщо 
між ним та дитиною склалися негативні відноси-
ни. А також у разі досягнення дитиною повноліт-
тя, смерті вихователя, усиновлення, влаштування 
на виховання в сім’ю, повернення дитини до її 
батьків [2].

Проблеми нормативного регулювання та 
розвитку патронату. Значною перешкодою роз-
витку соціального патронату була несформована 
нормативна база. Нині пріоритетність сімейного 
влаштування дітей, що залишилися без піклуван-
ня батьків, визначена Конвенцією ООН про пра-
ва дитини, ратифікованою Україною 1991 р. [24]. 
Декілька форм сімейного улаштування таких 
дітей визначено Сімейним кодексом України [2]. 
Серед них законодавець передбачив і патронатну 
форму виховання та утримання дітей. Однак вона 
не знайшла розвитку чи навіть відображення ні  
в Законі України «Про забезпечення організаційно–
правових умов соціального захисту дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування» [25], 
ні в Законі «Про охорону дитинства» [26], не пе-
редбачена й відповідними підзаконними норма-
тивно-правовими актами [17].

У межах експериментальних проектів було 
розроблено та оприлюднено проект постанови  
Кабінету Міністрів «Про проведення експерименту 
із здійснення патронату над дитиною» [23], яким 
пропонувалось встановити етапність проведення 
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такого експерименту: 1) 1 січня 2016 р. – 31 груд-
ня 2016 р. – завершення формування норматив-
но-правової бази для забезпечення встановлення 
патронату, здійснення організаційних заходів, 
підбір та підготовка патронатних вихователів, 
планування бюджетних коштів, створення не 
менш як 50 сімей патронатних вихователів, для 
забезпечення їх фінансування; 2) 1 січня 2017 р. – 
31 грудня 2017 р. – створення та забезпечення 
діяльності не менше 500 сімей патронатних ви-
хователів, формування технологій надання послуг 
з патронату над дитиною, механізму фінансу-
вання сімей патронатних вихователів; 3) 1 січня 
2018 р. – 31 грудня 2018 р. – розширення мере-
жі сімей патронатних вихователів, зменшення на 
10% рівня інституалізації дітей, проведення  ана-
лізу результатів експерименту, розробка пропози-
цій щодо оптимізації мережі притулків для дітей 
та центрів соціально-психологічної реабілітації ді-
тей. Проте цей документ так і не було схвалено.

Після тривалих обговорень у січні 2016 р. 
ухвалили Закон України «Про внесення змін до де-
яких законодавчих актів України щодо посилен-
ня соціального захисту дітей та підтримки сімей 
з дітьми» [27], яким внесено зміни до Сімейного 
Кодексу України (ст. 252 «Патронат над дитиною) 
й урегульовано деякі загальні аспекти правовід-
носин у межах сімейного патронату. Встановлено, 
що патронатний вихователь зараховується на ро-
боту за трудовим договором до бюджетної уста-
нови соціального захисту населення за визначен-
ням місцевої державної адміністрації або місцевої 
ради. Також законодавець закріпив права дити-
ни, яка влаштовується в сім’ю патронатного ви-
хователя та обов’язки патронатного вихователя 
тощо.

16 березня 2017 р. прийнято Постанову Ка-
бінету Міністрів України, якою затверджено По-
рядок створення та діяльності, сім’ї патронатного 
вихователя, влаштування, перебування дитини в 
сім’ї патронатного вихователя [28]. Документом 
детально визначено механізм створення та орга-
нізації діяльності сім’ї патронатного вихователя, 
влаштування, перебування, дитини в такій сім’ї. 

Слід зауважити, що погляди українських 
фахівців на поняття соціального патронату та 
його призначення, потреби в урегулюванні ситуа-
ції продовжують бути суперечливими Так, дирек-
тор Міжнародної благодійної організації «Парт-
нерство “Кожній дитині”» В. Дибайло називає па-
тронат «швидкою допомогою» для сім’ї. У той час 
як Л. Волинець, експерт з прав дітей, наголошує 

на тому, що інститут сімейного патронату міг би 
повноцінно запрацювати в Україні, якби вдалось 
максимально врахувати в законодавстві те, що 
уже напрацьоване на практиці [29]. Така позиція 
свідчить про те, що правове регулювання питань 
створення патронатних сімей далеке від відпра-
цьованих у межах експерименту форматів взає-
мовідносин між батьками, вихователями, дітьми 
та органами, що відповідають за піклування над 
дітьми. Крім цього, як видається,  сімейний па-
тронат може створити конкуренцію іншим фор-
мам сімейного влаштування дітей-сиріт та дітей, 
що залишилися без батьківського піклування, 
насамперед, дитячим будинкам сімейного типу; 
при його впровадженні можливі колізії з іншими 
нормами сімейного та процесуального права, зо-
крема, щодо природи договору про патронат (його 
цивільно-правового  характеру і цивільно-право-
вої відповідальності вихователів), щодо припинен-
ня такого договору тощо.

Подальший розвиток сімейного патронату 
до певної міри залежить і від економічних чинни-
ків, зокрема, від того, наскільки держава та сус-
пільство зможуть пом’якшити вплив нестабільнос-
ті та економічної кризи на патронатні сім’ї, допо-
могти їм виконувати виховні функції.

Важливу роль має відіграти й організацій-
ний чинник. Способом ефективної діяльності дер-
жавних органів повинен бути послідовний моні-
торинг впровадження інноваційної форми піклу-
вання над дітьми, доопрацювання процедур та 
правил з тим, щоб сповна захистити права дітей, 
посилення контрольних функцій Служб у справах 
дітей.

Висновки. В Україні відновлюється така 
форма сімейного виховання дітей-сиріт та ді-
тей, які залишились без піклування батьків, як 
сімейний патронат. Патронат передбачає тимча-
совий догляд і виховання дитини, яка опинилася  
в складних життєвих обставинах, потребує захи-
сту, в сім’ї патронатних вихователів. Патронат 
над дитиною (у закордонній практиці – фостерний 
догляд) має характер специфічних договірних від-
носин, регламентованих нормами сімейного пра-
ва. Водночас на нього впливають інші інститути, 
суміжні з патронатом над дітьми, зокрема, норми 
цивільного права. При цьому норми сімейного та 
цивільного права не завжди узгоджені.

Патронат як форма піклування над дітьми 
була чинною Україні в 1920-1960-х роках. У 2000-
х роках вона була відновлена – спочатку як міс-
цеві експерименти у межах конкретних проектів, 
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втілюваних громадянським суспільством і муніци-
пальними соціальними службами.

Стримувальним чинником для розгортання 
сімейного патронату була відсутність його правого 
регулювання у сімейному праві України. У 2016 р. 
було нарешті ухвалено законодавство, що закла-
ло правові підвалини для розвитку нової сімейної 
форми виховання, та прийнято урядове рішення, 
яке визначає конкретні процедури створення та 

організації діяльності сім’ї патронатного вихова-
теля, влаштування, перебування, дитини в такій 
сім’ї тощо. Хоча для того, щоб виконати вимоги 
міжнародного права щодо забезпечення права 
всіх дітей зростати в сім’ї, в атмосфері любові та 
взаєморозуміння, необхідно розробити та впрова-
дити ще цілу низку правових, фінансових та орга-
нізаційних механізмів, взяти до уваги результати 
апробації сімейного патронату в Україні.
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