
 

 
 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 22 вересня 2020 року                             м. Біла Церква                                         № 589 

 

Про продовження терміну 

перебування малолітньої дитини 

в  сім’ї патронатного вихователя 

 

Виконавчий комітет міської ради розглянув подання служби у справах дітей 

Білоцерківської  міської ради від 16 вересня 2020 року № 1077 про продовження терміну 

перебування малолітньої Грінжевської Вікторії Дмитрівни, 24 серпня 2016 року народження, 

в сім’ї патронатного вихователя Гнатик Тетяни Василівни, яка проживає за адресою: 

вул. Привокзальна, буд. 39, м. Біла Церква, Київська область.     

На підставі рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 14 липня 

2020 року № 362 «Про влаштування малолітньої Грінжевської Вікторії Дмитрівни в сім'ю 

патронатного вихователя» 06 липня 2020 року малолітню Грінжевську В.Д. було влаштовано 

в сім'ю патронатного вихователя Гнатик Т.В. 

Відомості про батька дитини записані відповідно до частини першої статті 135 

Сімейного кодексу України (витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про 

державну реєстрацію народження відповідно до статей 126, 133, 135 Сімейного кодексу 

України від 02 липня  2020 року № 00026934387).  

На даний час в провадженні Білоцерківського міськрайонного суду Київської області 

перебуває позовна заява служби у справах дітей Білоцерківської міської ради про позбавлення 

батьківських прав  матері Грінжевської А.І. 

Відповідно до положень п. 26 Порядку створення та діяльності сім’ї патронатного 

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

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 березня 2017 року № 148, строк 

перебування дитини у сім’ї патронатного вихователя не може перевищувати трьох місяців і 

встановлюється органом опіки та піклування. Орган опіки та піклування у разі наявності 

обставин, що обґрунтовують необхідність і доцільність перебування дитини в сім’ї 

патронатного вихователя понад зазначений строк, може прийняти рішення про продовження 

строку перебування дитини в сім’ї патронатного вихователя не більш як до шести місяців. 

Вищевказані обставини обґрунтовують необхідність і доцільність перебування 

малолітньої Грінжевської В. Д. в сім’ї патронатного вихователя Гнатик Тетяни Василівни 

понад зазначений строк.  

Враховуючи вищезазначене, керуючись інтересами дитини, відповідно до Законів 

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

соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»,  підпункту 

4 пункту б ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в України», Порядку 

провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 866 та 

Порядку створення та діяльності сім’ї патронатного вихователя, влаштування, перебування 

дитини в сім’ї патронатного вихователя, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 16 березня 2017 року № 148, виконавчий комітет міської ради вирішив:   
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1. Продовжити термін перебування малолітньої дитини Грінжевської Вікторії 

Дмитрівни, 24 серпня 2016 року народження, в сім’ї патронатного вихователя Гнатик Тетяни 

Василівни строком не більше ніж на три місяці. 

2. Управлінню соціального захисту населення Білоцерківської міської ради забезпечити 

фінансування сім'ї патронатного вихователя Гнатик Тетяни Василівни 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. 

3. Суб'єктам соціальної роботи, зокрема Білоцерківському міському центру соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді, 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 Гнатик 

Тетяни Василівни в межах своїх повноважень.  

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

розподілу обов'язків. 

 

 

Міський голова                                     Геннадій  ДИКИЙ 

  
 

 
 


