
дозволяє врахувати інтереси 
конфліктуючих сторін та дитини

зменшує кількість оскаржень комісії з 
захисту прав дітей 

сприяє підвищенню рівня добровільного 
виконання рішень комісії, напрацьованих 
у ході сімейної медіації сторонами 
конфлікту

Чи доцільна медіація?

Якщо сторони конфлікту повинні 
спілкуватись у майбутньому

Якщо не всі аспекти конфлікту можуть бути 
вирішені комісією із захисту прав дітей або 
судом

Якщо сторони конфлікту мають спільні цілі 
(наприклад, добробут та здоров'я дитини)

розвантажує Службу або Надавача 
соціальних послуг

Закон України “Про соціальні послуги” 
від 17.01.2019р.

Наказ Міністерства соціальної 
політики України № 892 від 17.08.2016 
р. про затвердження Державного 
стандарту соціальної послуги 
посередництва (медіації)

Cімейна медіація:

Якими нормативно-правовими 
актами регулюється соціальна 
послуга сімейної медіації?

надати інформацію про 
сімейну медіацію та її 
переваги 

спитати, чи бажає клієнт 
врегулювати конфлікт за 

допомогою сімейної 
медіації

отримати згоду клієнта на 
передання його контактних 
даних медіатору

Якщо  розлади психіки хоча б однієї із 
сторін конфлікту не дозволяють приймати 
усвідомлені рішення

Якщо алкогольна, наркотична чи ігрова 
залежність хоча б однієї із сторін 
конфлікту не дозволить виконати можливі 

Якщо  домашнє насильство змушує  
боятись за себе або дитину

Скільки коштує  соціальна послуга 
сімейної медіації?

Для Служб у справах дітей та 
Надавачів соціальних послуг

Соціальна послуга сімейної медіації 
безкоштовна для громадян, які звертаються 
до Служб у справах дітей та Надавачів 
соціальних послуг за місцем реєстрації дитини

   Ця листівка розроблена в рамках проекту «Сталий 
регіональний розвиток сімейної медіації в Україні у співпраці із 
соціальними службами у справах дітей для забезпечення 
доступу до правосуддя та дотримання прав дитини», що 
впроваджується Асоціацією Сімейних Медіаторів України 
завдяки підтримці американського народу, наданої через  
Програму Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) 
«Нове правосуддя»

* 

вислухати клієнта, поставити 
уточнюючі запитання для 

з'ясування суті конфлікту та 
доцільності медіації 

Як запропонувати послугу сімейної 
медіації громадянам?

підвищує довіру громадян до державної 
установи, яка надає соціальну послугу

ТАК

НІ

запропонувати сімейну 
медіацію іншій стороні 

конфлікту за цим самим 
алгоритмом

передати дані клієнтів 
організації, яка надає 
соціальну послугу сімейної 
медіації у Вашому регіоні



КУДи ЗВЕРНУТИСЬ?

По всій Україні
ГО “Асоціація Сімейних Медіаторів України”
afmu.org.ua, afmu.org@gmail.com
+ 38097 009 24 24

Київ
ГО “Ліга Медіаторів України”
limu.org.ua info@limu.org.ua
+ 38044 223 35 39

Дніпро та Запоріжжя
ГО "Партнерство і Розвиток" 
facebook.com/partnershipanddevelopment 
partner.develop.ua@gmail.com 
+ 38063 634 11 85 
+ 38063 055 84 15

Івано-Франківськ
ГО "Простір рішень" 
spaceofsolutions@gmail.com 
+ 38050 296 29 54

Львів
ГО "Львівський Центр Медіації" 
mediation.lviv.ua
+ 38093 873 91 33 
+ 38067 593 34 23 

Одеса
ГС "Українська Академія Медіації" 
mediation.ua, info@mediation-ukraine.com 
+38 093 693 86 56
+38 048 743 51 85

Рівне
ГО “Центр Медіації та Діалогу” 
facebook.com/MediationandDialogCenter 
ngo.mnc@gmail.com 
+ 38096 907 28 99

ЩО ТАКЕ СІМЕЙНА МЕДІАЦІЯ? 

Сімейна медіація – це структурований процес 
переговорів конфліктуючих сторін за участю 
нейтрального посередника - медіатора, що 
допомагає сторонам самостійно знайти 
рішення, які будуть найкращими саме для 
їхньої ситуації та відповідатимуть інтересам 
всіх учасників сімейного спору та дітей

Послугу сімейної медіації надають 
спеціалісти, які:

пройшли відповідну фахову підготовку

підтвердили кваліфікацію сертифікатами

постійно підвищують свою кваліфікацію 
шляхом участі у супервізіях та інтервізіях

соціальна послуга сімейної 
медіації - ефективний спосіб 

вирішення сімейних спорів

Це нова послуга? Чи вона дієва 
для клієнтів?

Послуга сімейної медіації родинам, що 
опинились у складній конфліктній ситуації - 
розповсюджена світова практика, що за 
останні 30 років довела свою ефективність у 
врегулюванні сімейних конфліктів та сприянні 
забезпеченню прав дитини.

Соціальна послуга сімейної медіації 
започаткована в Україні у 2011 році.

Інформація для Служб у справах дітей та Надавачів 
соціальних послуг


