
 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 13 січня 2023 року                           м. Біла Церква                                                 № 23 

 

Про припинення дії договору про патронат над дитиною та 

вибуття дитини із сім’ї патронатного вихователя 

 

Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради розглянув пояснювальну записку 

служби у справах дітей Білоцерківської міської ради від 11 січня 2023 року № 47/03-11 про 

припинення дії договору про патронат над дитиною та вибуття малолітньої дитини 

Вітковського Дениса Вадимовича, 03 листопада 2013  року народження, з сім’ї патронатного 

вихователя Яковенко Любові Анатоліївни й рекомендації комісії з питань захисту прав дитини 

при виконавчому комітеті Білоцерківської міської ради з цього питання (витяг з протоколу від 

11 січня 2023 року № 1). 

Встановлено, що на підставі наказу служби у справах дітей Білоцерківської міської ради 

від 08 вересня 2022 року № 102 «Про влаштування малолітнього Вітковського Д.В. у сімʼю 

патронатного вихователя Яковенко Л.А.» та рішення виконавчого комітету Білоцерківської 

міської ради від 23 вересня 2022 року № 639 «Про влаштування малолітньої дитини до сім’ї 

патронатного вихователя Яковенко Л.А.» малолітній Вітковський Денис Вадимович з 08 

вересня 2022 року виховується у сім'ї патронатного вихователя Яковенко Любові Анатоліївни. 

Згідно з рішенням виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 13 грудня 2022 року 

№ 839 «Про продовження терміну перебування в сім’ї патронатного вихователя Яковенко Л.А. 

малолітньої дитини Вітковського Д.В.» його термін перебування в сімʼї патронатного 

вихователя продовжений строком не більше ніж на три місяці. 

13 грудня 2022 року мати дитини Вітковська Олена Анатоліївна, 22 лютого 1972 року 

народження, яка проживає за адресою: вулиця Івана Кожедуба, будинок 81, квартира 3, місто 

Біла Церква, Київська область, звернулася до служби у справах дітей Білоцерківської міської 

ради із заявою про повернення в сім’ю її малолітнього сина. 

11 січня 2023 року це питання було розглянуте на засіданні комісії з питань захисту прав 

дитини при виконавчому комітеті Білоцерківської міської ради у присутності заявниці та 

патронатного вихователя Яковенко Любові Анатоліївни. На підставі заяви матері дитини 

Вітковської Олени Анатоліївни та висновку міждисциплінарної команди про досягнення 

цілей, визначених індивідуальним планом соціального захисту малолітньої дитини 

Вітковського Дениса Вадимовича, 03 листопада 2013 року народження, комісія дійшла 

висновку про доцільність припинення дії договору про патронат над дитиною та вибуття 

дитини з сім’ї патронатного вихователя у зв’язку з подоланням обставин, що спричинили 

влаштування дитини до сім’ї патронатного вихователя, і рекомендувала службі у справах дітей 

Білоцерківської міської ради підготувати відповідний проєкт рішення органу опіки та 

піклування. 

Враховуючи вищезазначене, керуючись інтересами дитини, відповідно до Закону 

України «Про охорону дитинства», підпункту 4 пункту б частини першої статті 34, частини 

шостої статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету 

Міністрів України від 20 серпня 2021 року № 893 «Деякі питання захисту прав дитини та 
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надання послуги патронату над дитиною» та Порядку провадження органами опіки та 

піклування діяльності, пов`язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 866, орган опіки та піклування - 

виконавчий комітет міської ради вирішив: 

1. Вважати доцільним вибуття малолітньої дитини Вітковського Дениса Вадимовича, 03 

листопада 2013 року народження, з сім`ї патронатного вихователя Яковенко Любові 

Анатоліївни.  

2. Припинити дію договору про патронат над дитиною від 26 вересня 2022 року, 

укладених між органом опіки та піклування Білоцерківської міської ради та патронатним 

вихователем Яковенко Любов’ю Анатоліївною. 

3. Службі у справах дітей Білоцерківської міської ради: 

3.1. передати малолітню дитину Вітковського Дениса Вадимовича, 03 листопада 2013 

року народження, його матері Вітковській Олені Анатоліївні; 

3.2. припинити виплату щомісячної соціальної матеріальної допомоги сім’ї патронатного 

вихователя з дати, зазначеної в акті про факт передачі дитини. 

4. Управлінню соціального захисту населення Білоцерківської міської ради припинити 

здійснення виплат соціальної допомоги на утримання дітей в сім’ї патронатного вихователя та 

грошового забезпечення патронатному вихователю згідно з чинним законодавством з дати, 

зазначеної в акті про факт передачі дитини. 

5. Попередити батьків дитини Вітковську Олену Анатоліївну та Вітковського Вадима 

Яновича про обов’язковість належного виконання ними батьківських обов’язків з виховання 

сина, піклування про його здоров’я, фізичний, психічний, духовний розвиток, забезпечення 

одержання дитиною повної загальної середньої освіти, а також про правову відповідальність 

за порушення прав та інтересів дитини.  

6. Білоцерківському міському центру соціальних служб вжити заходів для соціального 

супроводу сім’ї Вітковської Олени Анатоліївни та Вітковського Вадима Яновича з метою 

підвищення їх батьківського потенціалу, формування навичок відповідального батьківства та 

надання інших соціальних послуг родині. 

7. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови згідно з 

розподілом обов’язків. 

 

 

Міський голова       Геннадій ДИКИЙ 
 


