
БЕРЕЗАНСЬКА МІСЬКА РАДА
БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

06 січня 2022 року м. Березань № 04

Про влаштування дитини до сім’ї
патронатного вихователя

Відповідно до статті  34  Закону України  „Про місцеве самоврядування в
Україні“, статтей 252-256 Сімейного кодексу України, пунктів 15, 20, 22, 24 25
Порядку створення та діяльності сім’ї патронатного вихователя,  влаштування,
перебування дитини в сім’ї патронатного вихователя,  затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від  20.08.2021  №  893  „Деякі питання
захисту прав дитини та надання послуги патронату над дитиною“,  на підставі
протоколу №  1  засідання комісії з питань захисту прав дитини від  05.01.2022,
наказу служби у справах дітей Березанської міської ради від  30.12.2021  №  61,
акту про факт передачі дитини від  30.12.2021  та поданих документів,
виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Влаштувати малолітнього ххх,  ххх року народження,  який потрапив у
складні життєві обставини,  до сім’ї патронатного вихователя Суржок Юлії
Феодосіївни,  котра проживає за адресою:ххх.  Датою влаштування дитини
вважати дату, зазначену в акті про факт передачі дитини, а саме 30.12.2021.

2. Службі у справах дітей Березанської міської ради (Рощина С.О.):
1) передати патронатному вихователю документи на дитину згідно з

переліком, передбаченим законодавством;
2) підготувати проект договору про патронат над дитиною;
3) забезпечувати контроль за виконанням договору про патронат над

дитиною та умовами догляду,  виховання та реабілітації дитини у сім’ї
патронатного вихователя,  закладах,  установах та організаціях,  які надають
послуги влаштованої до сім’ї патронатного вихователя дитині.

3. Управлінню соціального захисту населення та праці виконавчого
комітету Березанської міської ради (Москаленко Л.А.):



1) здійснювати призначення та виплату соціальної допомоги на
утримання малолітнього ххх, ххх року народження, в сім’ї патронатного
вихователя та грошового забезпечення з 30.12.2021 року;

2) організувати надання соціальних послуг дитині та її матері з метою
подолання обставин, що призвели до влаштування дитини в сім’ю
патронатного вихователя та встановлення спроможності матері виконувати
обов’язки з виховання дитини та догляду за нею.

4. Комунальному некомерційному підприємству „Центр первинної
медико-санітарної допомоги Березанської міської ради“ (Куява А.І.)
забезпечити надання медичних послуг дитині, влаштованій до сім’ї
патронатного вихователя.

5. Відділу освіти виконавчого комітету Березанської міської ради
(Загорулько О.В.) забезпечити право дитини, влаштованої в сім’ю патронатного
вихователя, на здобуття освіти.

6. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника
міського голови Хруля Р.Ф.

Міський голова                                  (підпис)                   Володимир ТИМЧЕНКО


