РІШЕННЯ
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ
КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
від 10 травня 2022 року

№ 263

Про влаштування дітей в сім’ю
патронатного вихователя
Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, підпунктом 21
пункту «б» частини першої статті 34 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», статтями 252, 253, 254, 255 Сімейного кодексу
України, статтею 3 Конвенції про права дитини, Порядком створення та
діяльності сім’ї патронатного вихователя, влаштування, перебування дитини
в сім’ї патронатного вихователя, затвердженим постановою Кабінету
Міністрів України від 20 серпня 2021 року № 893 «Деякі питання захисту
прав дитини та надання послуги патронату над дитиною», враховуючи Указ
Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про
введення
воєнного
стану
в
Україні»,
затверджений
Законом
України
від 24.02.2022 р. № 2102-IX, заяву громадянки К ***,
рішення
комісії
з
питань
захисту
прав
дитини
(протокол
від
04 травня 2022 року №12), наказ начальника управління
з
питань
захисту
прав
дітей
Кропивницької
міської
ради
від 04 травня 2022 року № 15/вл «Про влаштування дітей І ***,
І
***,
І
***
до
сім’ї
патронатного
вихователя
К ***», Виконавчий комітет Кропивницької міської ради
ВИРІШИВ:
1. Влаштувати з 04 травня 2022 року
в сім’ю патронатного
вихователя К *** О *** Л *** (далі – Патронатний вихователь)
дітей
І
***
З
***
С
***,
***року
народження,
І *** А *** С ***, *** року народження, І *** Д ***
С ***, *** року народження, (далі – Діти) терміном на три
місяці з можливістю продовження терміну перебування Дітей в сім’ї
Патронатного вихователя до шести місяців.

2
2. Патронат над дітьми здійснювати відповідно до договору
від 29 жовтня 2021 року № 146/49, укладеного між Виконавчим комітетом
Кропивницької міської ради та Патронатним вихователем.
3. Департаменту соціальної політики Кропивницької міської ради
здійснювати оплату послуг Патронатного вихователя та виплату соціальної
допомоги на утримання Дітей в сім’ї Патронатного вихователя.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на
заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради
С.Колодяжного.

Секретар міської ради

Ігор Горін 35 83 36

Олег КОЛЮКА

