
                                       

 

РУСЬКОПОЛЯНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

  РІШЕННЯ 

від 05.11.2021 № 237 

с. Руська Поляна 

 

Про влаштування дітей 

в сім’ю патронатного вихователя 
 

Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, підпунктом 2 

пункту «б» частини 1 статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», статтями 252, 253, 254, 255 Сімейного кодексу України, 

Порядком створення та діяльності сім’ї патронатного вихователя, 

влаштування, перебування дитини в сім’ї патронатного вихователя. 

Порядком оплати послуг патронатного вихователя та виплати соціальної 

допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя, 

затвердженими   постановою   Кабінету   Міністрів   України   від  20 серпня  

2021 р. № 893, враховуючи рішення комісії з питань захисту прав дитини 

виконавчого комітету Руськополянської сільської ради від 16.04.2021 № 17, 

виконавчий комітет Руськополянської сільської ради 

 

В И Р І Ш И В: 

1. Влаштувати з 05.11.2021 року дітей:________., ____року 

народження,    __________,   ________    року      народження,                     

________., ________року народження, які перебувають у складних 

життєвих обставинах, на тимчасовий догляд та виховання в сім’ю 

патронатного вихователя____________, яка проживає за 

адресою:_________.    

2. Службі у справах дітей виконавчого комітету Руськополянської 

сільської ради: 

2.1. Передати патронатному вихователю дітей, які перебувають у 

складних життєвих обставинах згідно акту про факт передачі дитини. 

2.2. Передати патронатному вихователю документи на дітей згідно з 

переліком, передбаченим законодавством. 

2.3. Підготувати проект договору про патронат над дітьми між 

патронатним вихователем та виконавчим комітетом Руськополянської 

сільської ради. 

2.4. Забезпечувати контроль за виконанням договору про патронат над 

дітьми та умовами утримання і виховання дітей, забезпеченням їх прав та 

інтересів у сім’ї патронатного вихователя.  

 

 



3. Комунальному закладу «Центр надання соціальних послуг 

Руськополянської сільської  ради»  здійснювати соціальний супровід сім’ї 

дитини з метою подолання складних життєвих обставин, що призвели до їх 

влаштування в сім’ю патронатного вихователя. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на начальника служби у 

справах дітей виконавчого комітету Руськополянської сільської ради 

Туманову О. В. та заступника сільського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради Пашкевич Ю. А. 

 

 

          Сільський голова                                          Олег ГРИЦЕНКО 


