
 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 28 грудня 2021 року                          м. Біла Церква                                                № 957 

 

Про укладення договору про умови запровадження та 

організацію функціонування послуги патронату над дитиною, що 

надаватиметься сім’єю патронатного вихователя Гнатик Т.В. 

 

Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради розглянув пояснювальну записку 

служби у справах дітей Білоцерківської міської ради від 21 грудня 2021 року № 2110 про 

укладення договору про умови запровадження та організацію функціонування послуги 

патронату над дитиною, що надаватиметься сім’єю патронатного вихователя. 

Згідно з рішенням виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 11 квітня 2017 

року № 136 «Про продовження експерименту щодо запровадження альтернативних сімейних 

форм виховання дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах чи залишилися без 

батьківського піклування, та створення сім’ї патронатного вихователя» з 01 травня 2017 року 

створено при службі у справах дітей Білоцерківської міської ради сім’ю патронатного 

вихователя на базі родини Гнатик Тетяни Василівни та укладено договір про надання послуг 

з патронату над дитиною між патронатним вихователем Гнатик Тетяною Василівною й 

виконавчим комітетом Білоцерківської міської ради. 

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2021 року № 893 «Деякі 

питання захисту прав дитини та надання послуги патронату над дитиною» затверджено 

примірний договір про умови запровадження та організацію функціонування послуги 

патронату над дитиною, що надаватиметься сім’єю патронатного вихователя. У зв’язку з цим 

виникла необхідність укладення нового договору про умови запровадження патронату. 

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», статті 40, 

частини 6 статті 59 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», орган опіки та піклування - виконавчий 

комітет міської ради вирішив: 

1. Укласти між патронатним вихователем Гнатик Тетяною Василівною й виконавчим 

комітетом Білоцерківської міської ради договір про умови запровадження та організацію 

функціонування послуги патронату над дитиною, що надаватиметься сім’єю патронатного 

вихователя (згідно Додатку). 

2. Уповноважити міського голову Дикого Геннадія Анатолійовича на підписання 

договору про умови запровадження та організацію функціонування послуги патронату над 

дитиною, що надаватиметься сім’єю патронатного вихователя між патронатним вихователем 

Гнатик Тетяною Василівною й виконавчим комітетом Білоцерківської міської ради. 

3. Службі у справах дітей Білоцерківської міської ради забезпечити організацію 

укладення договору про умови запровадження та організацію функціонування послуги 

патронату над дитиною, що надаватиметься сім’єю патронатного вихователя між патронатним 
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вихователем Гнатик Тетяною Василівною й виконавчим комітетом Білоцерківської міської 

ради. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

Возненко К.С. 

 

 

Міський голова                                                          Геннадій ДИКИЙ  


