
     
  

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

КРОПИВНИЦЬКОГО МІСЬКОГО  ГОЛОВИ   
 

від 26 грудня 2022  року         №105 
 

 

 
Про влаштування дітей в сім’ю  
патронатного вихователя  
 

Керуючись статтями 42, 59 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», статтею 3 Конвенції про права дитини,             
пунктом 35 Порядку створення та діяльності  сім’ї патронатного вихователя, 
влаштування, перебування дитини в сім’ї патронатного вихователя, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України                                            
від 20 серпня 2021 року № 893, пунктами 8, 31 Порядку провадження 
органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України                                            
від 24 вересня 2008 року № 866, враховуючи Указ Президента України                            
від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», 
затверджений Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX,              
рішення Виконавчого комітету Кропивницької міської ради                                        
від 12 грудня 2022 року № 878 «Про негайне відібрання дітей», заяву 

громадянки П ***, наказ начальника управління з питань захисту прав           
дітей Кропивницької міської ради від 16 грудня 2022 року № 40-вл «Про 

влаштування дітей Г ***, Г ***, Г ***.,                                                                        

Г *** до сім’ї патронатного вихователя П ***»,                                                               
акти про факт передачі дітей від 16 грудня 2022 року: 
 

1. Влаштувати з 15 грудня 2022 року дітей Г *** О ***                          

В ***, *** року народження, Г *** Є ***                                                                                  
В ***, *** року народження, Г *** Б ***                                                                            
В ***, *** року народження, Г *** В ***                                                                      
В ***,  *** року народження, (далі – Діти) до сім’ї                                        
патронатного вихователя Паніної Валентини Іванівни (далі – Патронатний 
вихователь) на період до прийняття іншого відповідного розпорядження 
міського голови або рішення Виконавчого комітету Кропивницької міської 
ради, у тому числі і на період надзвичайного або воєнного стану та протягом 
одного місяця після його припинення. 
 

2. Управлінню з питань захисту прав дітей Кропивницької міської 
ради: 

1) підготувати проєкт договору про патронат над дітьми між  
Виконавчим комітетом Кропивницької міської ради, Патронатним 
вихователем;  
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2) здійснювати контроль за умовами утримання та виховання Дітей, 
забезпеченням їх прав та інтересів у сім’ї Патронатного вихователя. 

 
3. Департаменту соціальної політики Кропивницької міської ради: 
1) здійснювати оплату послуг Патронатного вихователя та виплату 

соціальної допомоги на утримання Дітей в сім’ї Патронатного вихователя;  
2) здійснювати заходи щодо соціального супроводу Дітей з метою 

подолання складних життєвих обставин, що призвели до  влаштування Дітей 
в сім’ю Патронатного вихователя. 
 

4. Управлінню охорони здоров’я Кропивницької міської ради   
забезпечити надання Дітям стаціонарної та  амбулаторної медичної 
допомоги. 
 

5. Управлінню освіти Кропивницької міської ради забезпечити 
надання Дітям освітніх послуг. 
 

6. Кропивницькому районному управлінню поліції Головного 
управління Національної поліції у Кіровоградській області: 

1) забезпечувати здійснення невідкладних розшукових дій у разі 
надходження повідомлення  про самовільне залишення Дітьми сім’ї 
Патронатного вихователя; 

2) надавати управлінню з питань захисту прав дітей Кропивницької 
міської ради інформацію щодо проявів асоціальної поведінки матері дітей 
Волохової Тетяни Володимирівни, яка проживає по вул. Тургенєва, 19/38 у     
м. Кропивницькому. 

 
7. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на 

заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради                                    
С.Колодяжного. 
 
 
 
Заступник міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради          Олександр МОСІН 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ігор Горін  35 83 36 


