
 

 

УКРАЇНА 

 

НОВОЗАВОДСЬКА   РАЙОННА  У  М. ЧЕРНІГОВІ  РАДА 

                                                             

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

РІШЕННЯ 
 

25   березня           2019 року              м.Чернігів                                    № 79 
 
 

 
 

 

 

 

Розглянувши пропозиції комісії з питань захисту прав дитини, керуючись 

статями 34, 51, 52, 59, 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статями 252, 253, 254, 255, 256 Сімейного кодексу України, пунктами 

3, 6, 10, 24, 25, 26 Порядку створення та діяльності сім’ї патронатного 

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

та пунктом 2 Порядку оплати послуг патронатного вихователя та виплати 

соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя, 

затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 16 березня 2017 року       

№ 148 «Деякі питання здійснення патронату над дитиною», рішення 

виконавчого комітету Чернігівської міської ради «Про  запровадження послуги 

з патронату над дитиною» від 18 січня 2018 року № 122, виконавчий комітет 

районної у місті ради вирішив: 

 

1.  Влаштувати з … року  …, дитину-сироту, на тимчасовий догляд та 

виховання в сім’ю патронатного вихователя …, який проживає за адресою: … 

2. Службі у справах дітей  районної у місті ради (НАЗАРЕНКО Ю.): 

2.1.  Передати патронатному вихователю дитину, яка залишилася без 

батьківського піклування, згідно з актом про факт передачі дитини. 

2.2. Передати патронатному вихователю документи на дитину згідно з 

переліком, передбаченим законодавством. 

2.3. Підготувати проект договору між Новозаводською районною у           

м. Чернігові ради та патронатним  вихователем про патронат над дитиною. 

2.4. Забезпечувати контроль за виконанням договору про патронат над 

дитиною та умовами  утримання і виховання дитини, забезпеченням її прав та 

інтересів у сім’ї патронатного вихователя.   

4. Управлінню праці та соціального захисту населення районної у місті 

ради (МАРЧУК І.)  здійснювати призначення та виплату  соціальної допомоги 

Про влаштування ... до 

патронатної сім'ї … 
 



на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя та грошового 

забезпечення.  

5. Рекомендувати Чернігівський міський центр соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді (МАЗУР Л.) надавати соціальні послуги сім’ї 

патронатного вихователя із залученням інших надавачів соціальних послуг. 

6. Рекомендувати Управління охорони здоров’я міської ради (КУХАР В.) 

закріпити дільничного лікаря  за дитиною, яка влаштована до сім’ї 

патронатного вихователя. 

7. Рекомендувати управління освіти міської ради (БІЛОГУРА В.) 

забезпечити право на здобуття загальної середньої освіти ... 

8. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови 

районної у місті ради з питань діяльності виконавчих органів ради-керуючого 

справами виконкому  ЛИЧАК С.  

 

 

 

Голова районної у місті ради                                   Т. КУЗНЕЦОВА-МОЛОДЧАЯ 

 

 

Заступник голови районної у місті ради  

з питань діяльності виконавчих органів  

ради-керуючий справами виконкому                     С. ЛИЧАК 


