
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

12 червня 2018 року                             м. Біла Церква                                         № 283 

 

Про влаштування малолітнього 

Росьового Івана Петровича 

в  сім’ю патронатного вихователя 

 

Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради розглянув подання служби у справах 

дітей Білоцерківської  міської ради від  11 червня 2018 року № 634 про влаштування 

Росьового Івана Петровича  в сім’ю патронатного вихователя Гнатик Тетяни Василівни, яка 

проживає за адресою: вул. Привокзальна, буд. 39, м. Біла Церква, Київська область.     

Згідно з актом закладу охорони здоров’я  та органу внутрішніх справ України про 

дитину, покинуту в пологовому будинку, іншому закладі охорони здоров’я, складеним  08 

червня 2018 року, хлопчик, народжений 07 червня 2018 року, був покинутий матір’ю в 

комунальному закладі Білоцерківської міської ради «Білоцерківський пологовий будинок». 

Особа матері не встановлена. 

Враховуючи вищезазначене та відповідно до глави 20 Сімейного кодексу України, 

Законів України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення 

соціального захисту дітей та підтримки сімей з дітьми» від 26 січня 2016 року № 936-VIII, 

«Про охорону дитинства», «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального 

захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», підпунктів 21
, 4 пункту 

б частини 1 статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови 

Кабінету Міністрів України» від 16 березня 2017 року № 148 «Деякі питання здійснення 

патронату над дитиною», пунктів 2.10, 3.4, 3.5, рішення виконавчого комітету 

Білоцерківської міської ради від 11 квітня 2017 року № 136 «Про продовження експерименту 

щодо запровадження альтернативних сімейних форм виховання дітей, які опинилися в 

складних життєвих обставинах чи залишилися без батьківського піклування, та створення 

сім’ї патронатного вихователя» й від 26 квітня 2017 року № 163 «Про внесення змін до 

рішення виконавчого комітету білоцерківської міської ради від 11 квітня 2017 року № 136 

«Про продовження експерименту щодо запровадження альтернативних  сімейних форм 

виховання дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах чи залишилися без 

батьківського піклування, та створення сім’ї патронатного вихователя»,  виконавчий комітет 

міської ради вирішив: 

1. Влаштувати малолітнього Росьового Івана Петровича, 07 червня 2018 року 

народження, який залишився без батьківського піклування, в сім’ю патронатного вихователя 

Гнатик Т.В.    

2. Суб’єктам соціальної роботи, зокрема Білоцерківському міському центру соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді, управлінню освіти та науки Білоцерківської міської ради, 

управлінню соціального захисту населення Білоцерківської міської ради, управлінню 

охорони здоров’я Білоцерківської міської ради, Білоцерківському відділу поліції Головного 

управління Національної поліції України в Київській області (за згодою) сприяти 

функціонуванню сім’ї патронатного вихователя в межах своїх повноважень. 
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3. Управлінню соціального захисту населення Білоцерківської міської ради забезпечити 

фінансування сім’ї патронатного вихователя Гнатик Т.В. за рахунок коштів з державного 

бюджету згідно з Порядком оплати послуг патронатного вихователя та виплати соціальної 

допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови 

згідно з розподілом обов’язків.  

 

Міський голова          Г. Дикий 
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