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День усиновлення – свято врятованих життів

В останній день вересня Україна відзначає день усиновлення. Це свято людяності,
милосердя, великодушності, яке невипадково збігається з днем християнських святих
Віри, Надії, Любові та матері їх Софії. Це надзвичайно тепле свято для всієї української
громади і, насамперед, для батьків і дітей, які волею долі стали однією родиною.
Реалізація права дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, на
виховання в сімейному оточенні можлива завдяки її влаштуванню до сімейних форм
виховання: усиновлення, під опіку, піклування, в прийомні сім’ї та дитячі будинки
сімейного типу:
Усиновлення (удочеріння) - це прийняття в сім'ю дитини на правах сина чи доньки.
Дитина втрачає усі права і зобов'язання щодо своєї біологічної сім'ї і набуває прав і
обов'язків (в тому числі майнових) рідних дітей. Одним словом дитина стає рідною.
Усиновлення визнане в Україні пріоритетною формою влаштування дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування.
Опіка і піклування встановлюються над дітьми, які залишилися без батьківського
піклування внаслідок різних життєвих причин. Опікунам призначається державна
допомога на дітей, однак плату за виконання своїх обов'язків вони не отримують.
Опікунами найчастіше виступають родичі, а також близькі й знайомі дитині люди - сусіди,
вчителі, друзі батьків тощо.
Прийомна сім’я - це сім'я або окрема особа, що не перебуває у шлюбі, яка добровільно,
за плату, взяла на виховання та спільне проживання від 1 до 4 дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування. Такі сім'ї фактично допомагають державі
виховувати дітей не в інтернатах, а в кращих, сімейних умовах. Відповідно, держава
призначає сім'ї допомогу на утримання дітей, грошове забезпечення прийомним батькам,
а також надає соціальний супровід. Діти в прийомній сім'ї зберігають статус дітей-сиріт
або дітей, позбавлених батьківського піклування та всі пільги, призначені державою
такій категорії дітей.
Дитячий будинок сімейного типу - сім’я, в якій поряд з власними дітьми живуть і
виховуються діти позбавлені батьківського піклування. Така сім’я може взяти на
виховання від 5 до 10 прийомних дітей. Вихованці перебувають у дитячому будинку
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сімейного типу до досягнення повноліття, а в разі продовження навчання у
професійно-технічному, вищому навчальному закладі I–IV рівнів акредитації – до його
закінчення, але не пізніше досягнення ними 23-річного віку. Держава призначає сім'ї
допомогу на утримання дітей, грошове забезпечення батькам-вихователям, а також
надає соціальний супровід. Діти, які виховуються в дитячих будинках сімейного типу теж
не втрачають статусу дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування та
передбачених для них пільг.
За кожною дитиною, в якій би формі сімейного виховання вона не перебувала,
закріплюється майно та житло. Воно зберігається до досягнення дитиною повноліття,
відповідальність за його збереження здійснюють органи опіки та піклування за місцем
знаходження майна.
Також, за дітьми зберігаються раніше призначені аліменти, пенсії та інші виплати.
Сьогодні в районі, в 4 родинах виховується 6 усиновлених дітей. Сімейними формами
виховання охоплено 52 дитини-сироти та позбавлені батьківського піклування, з яких: у 2
дитячих будинках сімейного типу виховується 18 дітей, у 6 прийомних родинах
виховується 11 дітей, в 15 сімях опікунів та піклувальників перебуває 23 дитини.
Служба у справах дітей Первомайської районної державної адміністрації щиро вітає
усиновителів, прийомних батьків, батьків-вихователів, опікунів, піклувальників! Прийміть
доземний уклін та найщиріші слова поваги. Ви дали кожній дитині, яка зростає у вашій
сім’ї, найважливіше - щастя мати родину. Ви відкрили дитині своє серце, розділили з нею
свою любов і душевне тепло. Хай повниться дитячим щасливим сміхом ваша домівка та
ростуть здоровими і успішними діти.
А всім небайдужим до дитячої долі, хто ще розмірковує, вагається прийняти рішення ми
готові допомогти в службі у справах дітей райдержадміністрації, бо діти вже чекають на
Вас.
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