
   
  

 Р І Ш Е Н Н Я 

 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ 

МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 
 

від "____"_____________ 20___ року      №______ 

 
 

Про продовження терміну 

перебування дітей в сім’ї 

патронатного вихователя           

 

      Керуючись статтями  140,  146  Конституції України, підпунктом 2
1
                  

пункту «б» частини 1 статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні»,  статтями 252, 253, 254, 255 Сімейного кодексу України,  

Порядком створення та діяльності сім’ї патронатного вихователя, 

влаштування, перебування дитини в сім’ї патронатного вихователя, 

Порядком оплати послуг патронатного вихователя та виплати соціальної 

допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя, 

затвердженими постановою Кабінету Міністрів України                                   

від 16 березня 2017 року № 148 «Деякі питання здійснення патронату над 

дитиною», враховуючи висновок міждисциплінарної команди для роботи з 

сім’єю патронатного вихователя від 12 грудня 2019  року, Виконавчий 

комітет Міської ради  міста Кропивницького 

 

В И Р І Ш И В : 

 

1. Продовжити на три місяці термін перебування малолітніх дітей  

Н*** В *** В ***, *** року                                                                         

народження, Н *** Д *** В ***, *** року                                                   

народження (далі – Діти) в сім’ї патронатного вихователя П *** В ***            

І *** (далі – Патронатний вихователь). 

 

2. Управлінню з питань захисту прав дітей Міської ради                   

міста Кропивницького здійснювати контроль за умовами утримання та 

виховання Дітей, забезпеченням їх прав та інтересів у сім’ї Патронатного 

вихователя. 

 

3. Кропивницькому міському центру соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді здійснювати заходи щодо соціального супроводу Дітей з 

метою подолання складних життєвих обставин, що призвели до  влаштування 

Дітей в сім’ю Патронатного вихователя. 

 



2 
 

4. Управлінню соціального захисту населення Подільської районної 

у місті Кропивницькому ради здійснювати оплату послуг Патронатного 

вихователя та виплати соціальної допомоги на утримання Дітей в сім’ї 

Патронатного вихователя. 

 

5. Управлінню охорони здоров’я Міської ради  міста 

Кропивницького   забезпечити надання Дітям  стаціонарної та  амбулаторної 

медичної допомоги. 

 

6. Управлінню освіти Міської ради міста Кропивницького 

забезпечити надання Дітям освітніх послуг. 

 

7. Кропивницькому міському відділу поліції Головного управління 

Національної поліції у Кіровоградській області забезпечувати здійснення 

невідкладних розшукових дій у разі надходження повідомлення   про 

самовільне залишення Дітьми сім’ї Патронатного вихователя. 

 

8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Н.Дзюбу. 

 

 

 

Міський голова            Андрій РАЙКОВИЧ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ігор Горін 22 06 76 


