
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 27 грудня 2022 року                             м. Біла Церква                                                 № 872 

 

Про продовження терміну перебування в сім’ї патронатного 

вихователя Яковенко Л.А. малолітньої дитини Краєвського Д.В. 

 

 

Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради розглянув пояснювальну записку 

служби у справах дітей Білоцерківської міської ради від 20 грудня 2022 року № 1721/03-11 про 

продовження терміну перебування в сім’ї патронатного вихователя Яковенко Любові 

Анатоліївни малолітньої дитини Краєвського Дениса Васильовича, 07 жовтня 2013 року 

народження.  

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

від 29 вересня 2022 року № 104 «Про передачу малолітньої дитини до сімʼї патронатного 

вихователя Яковенко Л.А.» та рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 

28 жовтня 2022 року № 727 «Про влаштування малолітньої дитини до сім’ї патронатного 

вихователя Яковенко Л.А.» хлопець з 29 вересня 2022 року виховується у сім'ї патронатного 

вихователя Яковенко Любові Анатоліївни. 

Згідно з висновком міждисциплінарної команди батьки дитини Краєвський Василь 

Васильович та Краєвська Катерина Миколаївна не змінили свого ставлення до сина та до 

виконання своїх батьківських обов’язків, у зв’язку з чим малолітній потребує продовження 

терміну перебування в сім’ї патронатного вихователя. У провадженні Білоцерківського 

міськрайонного суду Київської області перебуває справа № 357/10881/22 за позовом служби у 

справах дітей Білоцерківської міської ради до Краєвської Катерини Миколаївни та 

Краєвського Василя Васильовича про позбавлення батьківських прав та стягнення аліментів.  

Враховуючи вищезазначене, керуючись інтересами дитини, відповідно до Закону 

України «Про охорону дитинства», підпункту 4 пункту б статті 34, частини шостої статті 59 

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, Порядку створення 

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

патронатного вихователя, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 

серпня 2021 року № 893, Комплексної програми подолання дитячої бездоглядності, 

профілактики негативних явищ у дитячому середовищі, підтримки сімей з дітьми й розвитку 

соціальних послуг для сім’ї, дітей та молоді «Назустріч дітям» в Білоцерківській міській 

територіальній громаді на 2018 – 2022 роки, затвердженої рішенням Білоцерківської міської 

ради від 21 грудня 2017 року № 1803-42-VІІ (зі змінами), Комплексної програми забезпечення 

прав дітей та підтримки сімей з дітьми в Білоцерківській міській територіальній громаді на 

2023 – 2025 роки, затвердженої рішенням Білоцерківської міської ради від 09 грудня 2022 року 

№ 3300-35-VІІІ, орган опіки та піклування - виконавчий комітет міської ради вирішив: 
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1. Продовжити термін перебування малолітньої дитини Краєвського Дениса 

Васильовича, 07 жовтня 2013 року народження, в сім’ї патронатного вихователя Яковенко 

Любові Анатоліївни з 28 грудня 2022 року строком не більше ніж на три місяці. 

2. 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 виплати соціальної допомоги на утримання дитини 

в сім’ї патронатного вихователя та оплати послуги патронату над дитиною, затвердженим 

постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2021 року № 893. 

3. Службі у справах дітей Білоцерківської міської ради: 

3.1. до 31 грудня 2022 року забезпечити за рахунок місцевого бюджету щомісячну 

муніципальну доплату патронатному вихователю Яковенко Любові Анатоліївні в розмірі 

одного прожиткового мінімуму для кожної дитини відповідного віку, влаштованої в сім’ю 

патронатного вихователя. 

3.2. з 01 січня 2023 року здійснювати щомісячну соціальну матеріальну допомогу сім’ї 

патронатного вихователя Яковенко Любові Анатоліївни в розмірі одного прожиткового 

мінімуму для дитини відповідного віку на кожну дитину, яка перебуває в сімʼї патронатного 

вихователя. 

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

служб, управлінню освіти і науки Білоцерківської міської ради, управлінню охорони здоров’я 

Білоцерківської міської ради та Білоцерківському районному управлінню поліції Головного 

управління Національної поліції в Київській області (за згодою) в межах своїх повноважень 

сприяти функціонуванню сім’ї патронатного вихователя Яковенко Любові Анатоліївни. 

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

розподілом обов’язків. 

 

 

Міський голова       Геннадій ДИКИЙ 
 


