
 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 13 липня 2021 року                           м. Біла Церква                                                № 494 

 

Про влаштування в сім’ю патронатного вихователя малолітніх 

дітей, котрі залишилися без батьківського піклування 

 

Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради розглянув подання служби у справах 

дітей Білоцерківської міської ради від 09 липня 2021 року № 1116 про  влаштування малолітніх 

дітей Заморіної Анастасії Андріївни, 17 жовтня 2007 року народження, Заморіної Каріни 

Андріївни, 09 лютого 2014 року народження, та Заморіна Дмитра Андрійовича, 18 травня 2011 

року народження, в сім’ю патронатного вихователя Яковенко Любові Анатоліївни.     

На підставі актів органу внутрішніх справ України та закладу охорони здоров’я про 

підкинуту чи знайдену дитину та її доставку від 28 червня 2021 року та від 07 липня 2021 року 

й згідно з наказом служби у справах дітей Білоцерківської міської ради від 08 липня 2021 року 

№ 104 «Про невідкладне влаштування малолітніх Заморіної А.А., Заморіної К.А., та Заморіна 

Д.А. у сім`ю патронатного вихователя Яковенко Л.А.», діти з 08 липня 2021 року перебувають 

у сім’ї патронатного вихователя Яковенко Л.А. на підставі актів про передачу дітей від 08 

липня 2021 року. 

Враховуючи вищезазначене, керуючись інтересами дітей, відповідно до Закону 

України «Про охорону дитинства», підпункту 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» 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, 

Порядку взаємодії органів державної влади, органів місцевого  самоврядування, закладів та 

установ під час забезпечення соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих 

обставинах, у тому числі таких, що можуть загрожувати їх життю та здоров’ю, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 2018 року № 800, орган опіки та 

піклування - виконавчий комітет міської ради вирішив: 

 

1. Влаштувати малолітніх Заморіну Анастасію Андріївну, 17 жовтня 2007 року 

народження, Заморіну Каріну Андріївну, 09 лютого 2014 року народження, та Заморіна 

Дмитра Андрійовича, 18 травня 2011 року народження, в сім'ю патронатного вихователя 

Яковенко Любові Анатоліївни строком не більше як на три місяці. 

2. Службі у справах дітей Білоцерківської міської ради:    

2.1. у визначений чинним законодавством України термін встановити правовий статус 

дітям, вжити заходів щодо захисту їх майнових і житлових прав та щодо забезпечення права 

малолітніх на сімейне виховання;  

2.2. не пізніше ніж через п’ять робочих днів після прийняття даного рішення 

забезпечити організацію укладення договору між органом опіки та піклування з патронатним 

вихователем про патронат над дітьми; 
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2.3. забезпечити за рахунок місцевого бюджету щомісячну муніципальну доплату сім’ї 

патронатного вихователя Яковенко Любові Анатоліївни в розмірі одного прожиткового 

мінімуму для кожної дитини, влаштованої в сім’ю патронатного вихователя.  

3. Управлінню соціального захисту населення Білоцерківської міської ради забезпечити 

фінансування сім'ї патронатного вихователя Яковенко Любові Анатоліївні за рахунок коштів 

з державного бюджету згідно з Порядком оплати послуг патронатного вихователя та виплати 

соціальної допомоги на утримання дітей в сім’ї патронатного вихователя.  

4. Білоцерківському міському центру соціальних служб, управлінню охорони здоров’я 

Білоцерківської міської ради, Білоцерківському районному управлінню поліції Головного 

управління Національної поліції в Київській області (за згодою) сприяти функціонуванню сім'ї 

патронатного вихователя в межах своїх повноважень.  

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

Возненко К.С. 

 

 

Міський голова        Геннадій ДИКИЙ 


