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Опис постанови.

Проєктом постанови затверджується Порядок запровадження та організації
функціонування сім’ї патронатного вихователя, надання послуги патронату над дитиною
(далі – Порядок), який регулює основні аспекти функціонування сім’ї патронатного
вихователя.

Корупціогенні фактори.
 
1. Прогалина.
1.1. Пункт 4 Порядку встановлює, що:
«Пошук кандидатів у патронатні вихователі та первинний відбір забезпечує

служба у справах дітей (далі – служба) у співпраці з центром надання соціальних
послуг/центром соціальних служб або іншим закладом, установою, що надає в
територіальній громаді соціальні послуги незалежно від форм власності (далі –
соціальний заклад) або фахівцем з соціальної роботи, якщо соціальний заклад в громаді
відсутній».

Вказане положення надає можливість залучати до пошуку та первинного відбору
кандидатів у патронатні вихователі заклади/установи, що надають соціальні послуги в
територіальній громаді та фахівців з соціальної роботи.

Проте Порядок жодним чином не визначає повноважень таких суб’єктів, їхні
права та обов’язки під час здійснення первинного відбору кандидатів. Наприклад, не
визначено яким чином вказані заклади/установи та фахівці будуть впливати на процес
прийняття рішень щодо кандидатів; у якому порядку вони будуть залучатися до процесу
відбору; за якими критеріями будуть обирати цих суб’єктів тощо.

1 Цей висновок підготовлений відповідно до Методології проведення антикорупційної експертизи
законопроєктів аналітичним центром “Інститут законодавчих ідей”



Вказана прогалина в регулюванні питання залучення закладів, установ, які
надають в територіальній громаді соціальні послуги та фахівців з соціальної роботи до
процесу пошуку та первинного відбору кандидатів у патронатні вихователі сприяє
виникненню корупційних ризиків.

З метою ефективного правозастосування та недопущення корупційних зловживань
під час пошуку та первинного відбору кандидатів у патронатні вихователі рекомендуємо
чітко визначити повноваження суб’єктів які забезпечують цей пошук та відбір, порядок
їх залучення до вказаної діяльності та критерії за якими їх обиратимуть.

1.2. Підпункт 8 пункту 8 Порядку встановлює, що:
«Особа, яка виявила бажання стати кандидатом у патронатні вихователі, подає

до служби за місцем свого фактичного проживання такі документи:
8) заяву про згоду на влаштування під патронат дітей від усіх членів сім’ї, а

також осіб, фактично проживаючих разом з кандидатом, в тому числі усиновлених,
чи біологічних дітей».

Вказаним положенням вимагається від особи, яка виявила бажання стати
кандидатом у патронатні вихователі подати заяву про згоду на влаштування під патронат
дітей від усиновлених, чи біологічних дітей такої особи. Натомість, у положеннях
Порядку не визначений порядок дій у разі, коли діти потенційного кандидата у
патронатні вихователі не можуть висловити свою згоду через вік або особливості
розвитку.

Потенційно може виникнути ситуація коли особа, яка виявила бажання стати
кандидатом у патронатні вихователі не зможе зібрати всіх необхідних документів через
те, що його/її дитина об’єктивно не в змозі надати передбачену в Порядку згоду.

Рекомендуємо визначити у Порядку обмеження щодо отримання згоди від дитини
кандидата у патронатні вихователі у випадках неможливості її надання через вік або
розвиток такої дитини. Для прикладу можна використати останній абзац пункту 16
Порядку.

1.3. Пунктом 11 Порядку визначено, що:
«Навчання кандидатів у патронатні вихователі та їхніх помічників за програмою

підготовки патронатних вихователів, затвердженою Мінсоцполітики, забезпечує
відповідний регіональний центр шляхом залучення до проведення навчання
сертифікованих тренерів з числа працівників регіонального центру, представників
громадських, благодійних організацій, вищих навчальних закладів тощо».

Це положення Порядку дозволяє залучати до навчання кандидатів у патронатні
вихователі представників громадських об’єднань, благодійних організацій, вищих
навчальних закладів та інших осіб. Водночас, у Порядку не врегульовано питань
пов’язаних із вимогами до таких організацій/їх представників та порядком їх залучення
до навчання.

Порядком не визначено який саме сертифікат необхідно мати тренеру, щоб бути
залученим до навчання, довільного чи встановленого зразка; який метод обрання
тренерів та організацій, за якими критеріями це буде здійснюватися; які ще
особи/організації крім вказаних у положенні можуть бути залучені до проведення
навчання; яка тривалість навчання тощо.



Відсутність у Порядку основних аспектів проведення навчання кандидатів у
патронатні вихователі сприяє виникненню корупційних ризиків та може призвести до
корупційних зловживань регіональних центрів.

Рекомендуємо врегулювати вищевказані відносини та чітко визначити вимоги та
порядок залучення інших осіб/організацій до проведення навчань.

2. Надмірні дискреційні повноваження.
2.1. Абзацом 4 підпункту 3 пункту 9 Порядку встановлено, що:
«Служба перевіряє надані патронатним вихователем документи та заяву, у разі

їх відповідності вимогам пунктів 6 – 8 цього Порядку реєструє зазначені документи та
протягом десяти робочих днів організовує проведення консультування, за потреби
діагностування з метою визначення ризиків та ресурсів сім’ї, психологічної
готовності усіх членів сім’ї, в тому числі дітей, які проживають в одному
помешканні з кандидатом до надання послуги з патронату».

Цим положенням закріплюється можливість проведення діагностування
психологічної готовності усіх членів сім’ї кандидата у патронатні вихователі до надання
послуг з патронату. Проте у Порядку не встановлено яким чином буде відбуватися
діагностування, хто і яким чином має його проводити. Більше того, через використання
конструкції «за потреби» служба зможе самостійно визначати у яких випадках проводити
таке діагностування.

Надання службі дискреційних повноважень щодо самостійного визначення
порядку та випадків проведення вказаного діагностування є надмірним, сприяє
виникненню корупційних ризиків та може призвести до корупційних зловживань.

З метою усунення виявленого недоліку, рекомендуємо чітко визначити порядок та
випадки проведення діагностування психологічної готовності усіх членів сім’ї кандидата
у патронатні вихователі до надання послуг з патронату.

2.2. Пунктом 10 Порядку визначено, що:
«У разі успішного проходження кандидатом первинного відбору служба готує

направлення на навчання за програмою підготовки патронатних вихователів
(Додаток 1 цього Порядку), висновок про результати проходження первинного відбору,
(Додаток 2 цього Порядку) та надсилає офіційним листом на відповідний обласний,
Київський міський центр соціальних служб (далі – регіональний центр) для організації
навчання за програмою підготовки кандидатів у патронатні вихователі».

Вказане положення фактично регламентує один із етапів відбору кандидатів на
патронатного вихователя. Проте, на відміну від інших подібних положень, у ньому
відсутній строк протягом якого служба готує направлення на навчання.

Таким чином, служба зможе самостійно визначати коли направляти на навчання
кандидата, який пройшов первинний відбір. Такі надмірні дискреційні повноваження
служби можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень або правопорушень
пов’язаних із корупцією.

З метою усунення корупційних ризиків, рекомендуємо чітко визначати строк
протягом якого служба готує направлення та направляє кандидата на навчання.

2.3. Абзацом 3 пункту 11 Порядку визначено, що:



«Фінансові витрати пов’язані з проїздом кандидатів у патронатні вихователі та
їх помічників до місця проведення навчання та у зворотному напрямку, а також з їх
проживанням у період проходження навчання можуть покриватись за рахунок служби,
регіонального центру, організацій, благодійних фондів, а також інших джерел, не
заборонених законодавством, або за власний рахунок кандидатів».

Вказане формулювання, завдяки використанню слова «може», дозволяє службі на
власний розсуд вирішувати покривати витрати кандидатів у патронатні вихователі та їх
помічників пов’язані з проїздом до місця навчання та назад чи ні. Таке дискреційне
повноваження є надмірним та може призвести до корупційних зловживань служби.

Рекомендуємо у положеннях Порядку чітко визначити обов’язок покривати
фінансові витрати кандидатів пов’язані з проїздом кандидатів у патронатні вихователі та
їх помічників до місця проведення навчання та у зворотному напрямку, а також з їх
проживанням у період проходження навчання.

3. Нечітка регламентація прав, обов’язків та відповідальності юридичних та
фізичних осіб під час здійснення публічних процедур.

3.1. Пунктом 6 Порядку визначено, що:
«Кандидатом у патронатні вихователі може бути громадянин України, який

виявив бажання виконувати обов’язки патронатного вихователя на професійній основі,
а також має досвід виховання дитини у своїй сім’ї або професійний досвід догляду та
виховання дітей».

Вказане положення встановлює критерій, якому має відповідати кандидат у
патронатні вихователі, а саме «досвід у вихованні дитини», однак такий критерій жодним
чином не конкретизований, що дозволяє різне тлумачення цього положення.

Фактично, досвід у вихованні дитини може бути будь-який, від одного дня до
декількох десятків років. Оскільки у вказаному положенні відсутні мінімальні часові
вимоги до досвіду кандидата у патронатні вихователі, то органи, які здійснюватимуть
відбір зможуть на власний розсуд визначати скільки досвіду у вихованні дитини потрібно
у кожному випадку.

Таким чином, через нечітку регламентацію вимог до кандидата, можливі
корупційні зловживання органів, що проводять відбір.

Рекомендуємо чітко встановити у Порядку мінімальний рівень необхідного
досвіду у вихованні дитини для кандидата у патронатні вихователі.

3.2. Пунктом 35 Порядку визначено, що:
«Патронатний вихователь зобов’язаний не рідше одного разу на два роки

підвищувати професійну компетентність з використанням різних видів і форм
навчання, в тому числі самоосвіти».

Вказаний обов’язок патронатного вихователя закріплений нечітко. Так, не
визначено яким чином патронатний вихователь має підвищувати свою професійну
компетентність, хто організовуватиме навчання патронатних вихователів, як буде
визначатися факт підвищення компетентності методом самоосвіти тощо.

З метою усунення корупційних ризиків, рекомендуємо чітко визначити порядок
підвищення професійної компетентності патронатних вихователів.

4. Колізія.



Пунктом 20 Порядку визначено, що:
«При прийнятті органом опіки та піклування рішення про влаштування в

патронатну сім’ю дитини з інвалідністю, з складними комплексними порушеннями
враховується наявність у патронатній сім’ї відповідних умов для проживання такої
дитини, готовність патронатного вихователя здійснювати догляд, виховання та її
реабілітацію, а також у разі необхідності визначається організація / заклад / установа,
яка буде надавати необхідні медичні, освітні, реабілітаційні послуги цій дитині та
консультувати патронатного вихователя».

При цьому, пункт 27 Порядку встановлює, що:
«У разі влаштування в патронатну сім’ю дитини з інвалідністю чи дитини, яка

має труднощі при самостійному пересуванні, орган місцевого самоврядування в
установленому порядку забезпечує належні умови для безперешкодного переміщення
дитини в помешканні патронатного вихователя, застосовуючи принципи розумного
пристосування та універсального дизайну, за потреби безоплатно забезпечує їх
технічними та іншими засобами реабілітації з урахуванням її індивідуальних
особливостей».

Вказані положення суперечать одне одному оскільки у першому з них
встановлюється необхідність врахування наявності у патронатній сім’ї відповідних умов
для проживання дитини з інвалідністю під час прийняття рішення про влаштування в
патронатну сім’ю такої дитини. У другому положенні визначений обов’язок органу
місцевого самоврядування забезпечити належні умови для безперешкодного
переміщення дитини в помешканні патронатного вихователя (тобто створити належні
умови для дитини з інвалідністю).

Таким чином, патронатний вихователь потрапляє в ситуацію коли йому необхідно
забезпечити належні умови для дитини з інвалідністю до прийняття відповідного
рішення органу опіки та піклування тоді як він/вона має право на забезпечення таких
умови безоплатно від органу місцевого самоврядування.

З метою ефективного правозастосування та усунення корупційних ризиків
рекомендуємо усунути вказану колізію.

Інші зауваження.

1. Пунктом 7 Порядку визначено, що:
«Кандидатом у патронатні вихователі не можуть бути особи, які є іноземцями,

які не перебувають у шлюбі, крім випадків, коли іноземець є родичем дитини».
У вказаному положенні висувається додаткова вимога до іноземців, які хочуть

бути патронатними вихователями – перебувати у шлюбі. Тобто, іноземці, які є
неодруженими не відповідають вимогам патронатного вихователя. Проте подібна вимога
не ставиться до осіб, які мають українське громадянство.

Таким чином, це положення Порядку має ознаки дискримінації осіб за
громадянством. Вважаємо, що подібна норма є необґрунтованою і ставить іноземців, які
планують стати патронатними вихователями у завідомо нерівне становище із
громадянами України.

Рекомендуємо усунути вимогу перебування у шлюбі для іноземців, що планують
стати патронатними вихователями.



2. Підпунктом 4 пункту 9 Порядку визначено, що:
«(служба – прим.) за необхідності направляє до територіального органу

Національної поліції запит щодо перебування на обліку дитини, яка виховується в сім’ї
кандидата у патронатні вихователі, або проживає з ним в одному помешканні».

З цього положення не видається чітко визначити про який саме облік йдеться.
Тому, для ефективності правозастосування рекомендуємо вказати повну назву

обліку щодо якого служба може направляти запит.

3. Пункт 22 Порядку визначено право патронатного вихователя на отримання
медичної картки дитини, карти щеплень, інших документів наявних у дитини. Проте
Порядком не встановлено обов’язку патронатного вихователя вчасно повернути
оригінали таких документів після припинення патронату.

Рекомендуємо встановити такий обов’язок і чіткий строк його виконання.


