
 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 15 грудня 2021 року                          м. Біла Церква                                                № 878 

 

Про влаштування малолітньої дитини в сім’ю патронатного вихователя  

 

Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради розглянув пояснювальну записку 

служби у справах дітей Білоцерківської міської ради від 06 грудня 2021 року № 2029 про  

влаштування малолітньої дитини Кацан Ольги Павлівни, 22 січня 2009 року народження, в 

сім’ю патронатного вихователя Гнатик Тетяни Василівни.       

Встановлено, що на підставі рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради 

від 23 листопада 2021 року № 818 «Про негайне відібрання малолітніх дітей у батьків та їх 

влаштування» малолітня Кацан Ольга Павлівна, 22 січня 2009 року народження, із її меншими 

братом Біленком Олексієм Олексійовичем, 23 липня 2014 року народження, та сестрою 

Біленко Євангеліною Олексіївною, 28 вересня 2020 року народження, відібрані від їхніх 

батьків.  

Також зʼясовано, що згідно з вищевказаним рішенням виконавчого комітету 

Білоцерківської міської ради малолітні діти Біленко Олексій Олексійович та Біленко 

Євангеліна Олексіївна, а малолітня Кацан Ольга Павлівна на підставі наказу служби у справах 

дітей Білоцерківської міської ради від 24 листопада 2021 року № 163 «Про невідкладне 

влаштування малолітньої Кацан О.П. у сім`ю патронатного вихователя Гнатик Т.В.» та 

відповідно до актів про передачу дітей від 25 листопада 2021 року, діти з 25 листопада 2021 

року перебувають у сім’ї патронатного вихователя Гнатик Тетяни Василівни.  

Враховуючи вищезазначене, керуючись інтересами дитини, 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 20 серпня 

2021 року № 893 «Деякі питання захисту прав дитини та надання послуги патронату над 

дитиною», міської 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» на 2018 – 2022 роки, орган опіки та 

піклування - виконавчий комітет міської ради вирішив:  

 

1. Влаштувати малолітню дитину з інвалідністю Кацан Ольгу Павлівну, 22 січня 2009 

року народження, в сім'ю патронатного вихователя Гнатик Тетяни Василівни строком не 

більше як на три місяці. 

2. Службі у справах дітей Білоцерківської міської ради забезпечити за рахунок місцевого 

бюджету щомісячну муніципальну доплату сім’ї патронатного вихователя Гнатик Тетяни 

Василівни в розмірі одного прожиткового мінімуму для дітей, влаштованих в сім’ю 

патронатного вихователя.  

3. Управлінню соціального захисту населення Білоцерківської міської ради забезпечити 

фінансування сім'ї патронатного вихователя Гнатик Тетяни Василівни за рахунок коштів 

державного бюджету згідно з Порядком виплати соціальної допомоги на утримання дитини в 

сім’ї патронатного вихователя та оплати послуги патронату над дитиною. 
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4. Білоцерківському міському центру соціальних служб, управлінню охорони здоров’я 

Білоцерківської міської ради, управлінню освіти і науки 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 


