
 

 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 23 березня 2021 року                              м. Біла Церква                                                № 212 

 

 Про укладення договору про надання 

послуги з патронату над дитиною  

 

Виконавчий комітет міської ради розглянув пояснювальну записку служби у справах 

дітей Білоцерківської  міської ради від 15 березня 2021 року № 416 про укладення договору 

про надання послуги з патронату над дитиною, та рекомендації комісії з питань захисту прав 

дитини при виконавчому комітеті Білоцерківської міської ради з цього питання (витяг з 

протоколу від 10 березня 2021 року № 4). 

Яковенко Любов Анатоліївна, 20 листопада 1963 року народження (паспорт СК 

038983, виданий міським відділом № 1 Білоцерківського МУГУ МВС України в Київській 

області 26 вересня 1995 року), яка проживає за адресою: провулок Томилівський, буд. 7А, 

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

міської ради із заявою про взяття її на облік як патронатного вихователя за результатами 

навчання за Програмою підготовки патронатних вихователів та надала усі необхідні 

документи. Згідно з довідкою № 20057328440590348883, наданою департаментом 

інформатизації Міністерства внутрішніх справ України, Яковенко (Пуценко) Любов 

Анатоліївна на території України до кримінальної відповідальності не притягується, не 

знятої чи непогашеної судимості не має та в розшуку не перебуває. Згідно з висновком про 

стан здоров’я, наданим комунальним некомерційним підприємством Білоцерківської міської 

ради «Міський центр первинної медико-санітарної допомоги № 2»,  заявниця не має хвороб, 

які б перешкоджали їй виховувати дитину. Заявниця перебуває на обліку в Білоцерківському 

об'єднаному управлінні пенсійного фонду України в Київській області, отримує пенсію за 

віком.  Любов Анатоліївна перебуває у зареєстрованому шлюбі з Яковенком Олексієм 

Олексійовичем (свідоцтво про одруження серія І-БК № 020316, видане відділом реєстрації 

актів громадянського стану  Білоцерківського міськвиконкому Київської області 27 жовтня 

1998 року). Від шлюбу подружжя має двох синів, які вже повнолітні та проживають окремо 

від батьків. 

Чоловік заявниці Яковенко Олексій Олексійович, 16 червня 1964 року народження 

(паспорт СК 141597, виданий міським відділом № 1 Білоцерківського МУГУ МВС України в 

Київській області 15 березня 1996 року), також успішно пройшов навчання за Програмою 

підготовки патронатних вихователів  як член сім'ї  патронатного вихователя. Він офіційно 

працевлаштований та має постійний дохід, перебуває на обліку в Білоцерківському 

об'єднаному управлінні пенсійного фонду України в Київській області та отримує пенсію за 

віком. Згідно з довідкою № 20036369460780119604, наданою департаментом інформатизації 

Міністерства внутрішніх справ України, Яковенко Олексій Олексійович на території України 

не знятої чи непогашеної судимості не має. Згідно з висновком про стан здоров’я, наданим 

комунальним некомерційним підприємством Білоцерківської міської ради «Міський центр 

первинної медико-санітарної допомоги № 2»,  він не має хвороб, які б перешкоджали 

виховувати дитину.  
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У ході обстеження житлово-побутових умов проживання сім’ї, проведеного службою 

у справах дітей Білоцерківської міської ради разом із Білоцерківським міським центром 

соціальних служб (акт обстеження умов проживання від 20 березня 2020 року) встановлено, 

що сім’я проживає у власному двоповерховому  житловому будинку, який складається з 6 

кімнат за адресою: провулок Томилівський, буд. 7А, м. Біла Церква, Київська область. 

Житло зручно умебльоване, чисто прибране, затишне, забезпечене сучасною побутовою 

технікою. В помешканні створено відповідні житлові умови для надання послуг з догляду, 

виховання та реабілітації дитини. 

Яковенко Любов Анатоліївна та Яковенко Олексій Олексійович ознайомлені із 

основними законодавчими та нормативно-правовими актами України щодо захисту дітей та 

підтримки сімей з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах, знають права та 

обов’язки патронатних вихователів, усвідомили мету, завдання, специфіку та алгоритм 

послуги сімейного патронату. Згідно з  довідкою № 11/2021 про проходження навчання за 

Програмою підготовки патронатних вихователів від 18 лютого 2021 року, наданою 

Київським обласним центром соціальних служб для сім'ї дітей та молоді, Яковенко Любов 

Анатоліївна та Яковенко Олексій Олексійович   пройшли навчання відповідно до наказу 

Київського обласного центру соціальних служб для сім'ї. дітей та молоді від 07 жовтня 2020 

року № 27/а «Про проведення навчання для кандидатів у патронатні вихователі та їх 

добровільних помічників»  за Програмою підготовки патронатних вихователів, 

затвердженою наказом Міністерства соціальної політики України № 1349 від 19 серпня 2017 

року. За результатами навчання Яковенко Любов Анатоліївна рекомендована для виконання 

обов'язків патронатного вихователя за підтримки членів сім'ї, готових до надання послуг з 

патронату над дитиною.  

Враховуючи вищезазначене та відповідно до Сімейного кодексу України, законів 

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

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

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

патронату над дитиною», Порядку  провадження органами опіки та піклування діяльності, 

пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 24 вересня 2008 року № 866,  керуючись делегованими повноваженнями, передбаченими 

підпунктом 4 пункту б частини 1 статті 34, статті 40, частини 6 статті 59 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», орган опіки та піклування - виконавчий комітет 

міської ради вирішив: 

 

1. Укласти договір про надання послуг з патронату над дитиною між патронатним 

вихователем Яковенко Любов'ю Анатоліївною й виконавчим комітетом Білоцерківської 

міської ради. 

2. Уповноважити міського голову Дикого Г. А. на підписання договору про надання 

послуг з патронату над дитиною між патронатним вихователем Яковенко Любов'ю 

Анатоліївною й виконавчим комітетом Білоцерківської міської ради. 

3.  Службі у справах дітей Білоцерківської міської ради забезпечити організацію 

укладення договору про  надання послуг з патронату над дитиною між патронатним 

вихователем Яковенко Любов'ю Анатоліївною й виконавчим комітетом Білоцерківської 

міської ради. 

4. Контроль за виконанням  рішення покласти на заступника міського голови 

Возненко К.С. 
 
 

В.о. міського голови                                                                               Дмитро КИРИШУН 

 


