
 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ 

РАДИ МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

від "  "  20  року №   
 

 

Про утворення міждисциплінарної команди 

 

Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, підпунктом 2
1
 

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

в Україні», пунктом 22 Порядку створення та діяльності сім’ї патронатного 

вихователя, влаштування, перебування дитини в сім’ї патронатного 

вихователя,   затвердженого   постановою   Кабінету   Міністрів    України  

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

дитиною», Виконавчий комітет Міської ради міста Кропивницького 

В И Р І Ш И В : 

 

1. Утворити міждисциплінарну команду для узгодженості дій із 

забезпечення найкращих інтересів дітей, влаштованих в сім’ю патронатного 

вихователя Короленко Олени Леонідівни (далі – Діти), та комплексної 

підтримки в подоланні батьками/законними представниками Дітей складних 

життєвих обставин (далі – МДК) згідно з додатком. 

2. Надати повноваження управлінню з питань захисту прав дітей 

Міської ради міста Кропивницького організовувати  діяльність  МДК  

шляхом формування її персонального складу, проведення засідань МДК. 

 

 

Міський голова Андрій РАЙКОВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ігор Горін 35 83 36 



Додаток до рішення Виконавчого комітету 

Міської ради міста Кропивницького 

«  »  2020 року №    

СКЛАД 

міждисциплінарної команди для узгодженості дій із забезпечення 

найкращих інтересів дітей, влаштованих в сім’ю патронатного вихователя 

Короленко 

Олени Леонідівни, та комплексної підтримки в подоланні 

батьками/законними представниками дітей складних життєвих обставин 

 
Горін Ігор Михайлович - завідувач сектора соціального та правового 

захисту дітей служби у справах дітей 

управління з питань захисту прав дітей 

Міської ради міста Кропивницького 

Янкова Інна Євгенівна - соціальний педагог Кропивницького 

міського центру соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді 

Загородня Жанна Василівна - старший інспектор сектора ювенальної 

превенції відділу превенції патрульної 

поліції Кропивницького відділу поліції 

Головного управління Національної 

поліції в Кіровоградській області 

Стоян Ірина Анатоліївна - головний спеціаліст управління 

соціального захисту населення 

Подільської районної у 

місті Кропивницькому ради 

Петрук Раїса Миколаївна - сестра медична комунального закладу 

«Амбулаторія загальної практики – 

сімейної медицини» управління охорони 

здоров’я Міської ради 

міста Кропивницького 

Зозуля Олена Володимирівна - вихователь комунального закладу 

«Навчально-виховне об’єднання № 33 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, 

дошкільний навчальний заклад 

Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області» 

Короленко Олена Леонідівна - патронатний вихователь 

Короленко Руслан Олегович - член сім’ї патронатного вихователя 

 

Начальник управіління 

з питань захисту прав дітей Тетяна ТИМОХОВСЬКА 
 

 

 

 



Доопрацбовано 28.08.2020 р.  

   
  

 Р І Ш Е Н Н Я 

 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ 

МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 
 

від "____"_____________ 20___ року      №______ 
 

  
 

Про утворення міждисциплінарної команди 

 

Керуючись статтями 140,  146  Конституції України, підпунктом 2
1
                  

пункту «б» частини першої статті 34 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в  Україні»,   пунктом 22 Порядку створення та діяльності сім’ї 

патронатного вихователя, влаштування, перебування дитини в сім’ї патронатного 

вихователя, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 березня 

2017 року № 148 «Деякі питання здійснення патронату над дитиною», Виконавчий 

комітет Міської ради міста Кропивницького 
 

В И Р І Ш И В : 

 

Утворити міждисциплінарну команду для узгодженості дій із 

забезпечення найкращих інтересів дітей, влаштованих в сім’ю патронатного 

вихователя Короленко Олени Леонідівни (далі – Діти), та комплексної 

підтримки в подоланні батьками/законними представниками Дітей складних 

життєвих обставин згідно  з додатком.  

 

 

 

Міський голова          Андрій РАЙКОВИЧ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ігор Горін 35 83 36 



 

Додаток  

до рішення Виконавчого комітету  

Міської ради міста Кропивницького 

«___»_____________ 2020 року № _____ 

 

 

СКЛАД 

міждисциплінарної команди для узгодженості дій із забезпечення найкращих 

інтересів дітей, влаштованих в сім’ю патронатного вихователя Короленко 

Олени Леонідівни (далі – Діти), та комплексної підтримки в подоланні 

батьками/законними представниками Дітей складних життєвих обставин  

 

 

ГОРІН 

Ігор Михайлович 

- завідувач сектору соціального та 

правового захисту дітей служби у 

справах дітей управління з питань 

захисту прав дітей  Міської ради  

міста Кропивницького 

 

ЗАГОРОДНЯ 

Жанна Василівна 

- старший інспектор сектору 

ювенальної превенції відділу 

превенції патрульної поліції 

Кропивницького відділу поліції 

Головного управління Національної 

поліції в Кіровоградській області 

 

ЗОЗУЛЯ 

Олена Володимирівна  

- вихователь комунального закладу 

«Навчально-виховне об’єднання № 

33 «Загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів, дошкільний навчальний 

заклад Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області» 

 

КОРОЛЕНКО 

Олена Леонідівна 

 

- патронатний вихователь 

 

КОРОЛЕНКО 

Руслан Олегович 

 

- член сім’ї  патронатного вихователя 

 

ПЕТРУК 

Раїса Миколаївна 

- сестра медична комунального 

закладу «Амбулаторія загальної 

практики – сімейної медицини» 

управління охорони здоров’я Міської 

ради                                     міста 

Кропивницького  

 

 

 

 



 

 

Продовження додатка 

 

СТОЯН 

Ірина Анатоліївна 

- головний спеціаліст управління 

соціального захисту населення  

Подільської районної у                                                          

місті Кропивницькому ради 

 

ЯНКОВА  

Інна Євгенівна 

- соціальний педагог Кропивницького 

міського центру  соціальних служб 

для сім’ї, дітей та молоді 

 

 

 

Т.в.о. начальника  управління 

з питань захисту прав дітей             Ігор ГОРІН 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


