
 

 
 

РУСЬКОПОЛЯНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

від 17.11.2022 № 172  

с. Руська Поляна 

 

Про влаштування дітей 

до сім’ї патронатного вихователя 

 

         Відповідно до статей 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні, статей 252-256 Сімейного кодексу України», статей 5, 24 Закону 

України «Про охорону дитинства», 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», Порядку провадження органами опіки та 

піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 866 «Питання 

діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», 

рішень виконавчого комітету Руськополянської сільської ради від 31.12.2020                 

№ 195 «Про запровадження послуги патронату над дитиною на території 

Руськополянської сільської ради», від 24.10.2022 № 158 «Про укладення 

договору про умови запровадження та організацію функціонування послуги 

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

розглянувши заяву батька дитини Хижняка Володимира Васильовича від 

02.11.2022, враховуючи рішення комісії з питань захисту прав дитини при 

виконавчому комітеті Руськополянської сільської ради від 10.11.2022 № 34 

«Про доцільність влаштування дітей до сім’ї патронатного вихователя», беручи 

до уваги наказ служби у справах дітей виконавчого комітету Руськополянської 

сільської ради від 10.11.2022 № 27 «Про передачу дітей Хижняка А.В., 

14.01.2011 р.н., Хижняка В.В., 01.12.2013 р.н. на влаштування до сім’ї 

патронатного вихователя», акти про факт передачі дітей від 10.11.2022, з метою 

забезпечення тимчасового догляду і виховання дітей, які перебувають у 

складних життєвих обставинах, захисту їх прав, свобод та найкращих інтересів, 

створення умов для виховання та розвитку дітей у сім’ї або середовищі, 

максимально наближеному до сімейного, виконавчий комітет сільської ради 

 

 



ВИРІШИВ: 

 1. Влаштувати з 10.11.2022 строком перебування на 3 місяці дітей, які 

перебувають у складних життєвих обставинах, Хижняка Артема 

Володимировича, 14.01.2011 року народження, Хижняка Володимира 

Володимировича, 01.12.2013 року народження, до сім’ї патронатного 

вихователя Лавренка Сергія Петровича, що функціонує за адресою: с. Руська 

Поляна, вул. Лісова, 45/1. 

 2.  Службі у справах дітей виконавчого комітету Руськополянської 

сільської ради: 

2.1. Підготувати проєкт договору про патронат з патронатним 

вихователем Лавренком С.П. над дітьми Хижняком Артемом 

Володимировичем, 14.01.2011 року народження, Хижняком Володимиром 

Володимировичем, 01.12.2013 року народження. 

2.2. Забезпечити 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. КЗ «Центр надання соціальних послуг Руськополянської сільської 

ради» розробити план соціального супроводу сім’ї дітей та організувати його 

виконання з урахуванням найкращих інтересів дітей, влаштованих до сім’ї 

патронатного вихователя, визначити завдання, які повинні виконати батьки, 

здійснювати моніторинг стану їх виконання, надавати підтримку батькам у 

подоланні складних життєвих обставин. 

 4.  Відділу освіти, культури, туризму, молоді, спорту виконавчого 

комітету Руськополянської сільської ради сприяти в наданні дітям, 

влаштованим до сім’ї патронатного вихователя, освітніх послуг, які 

забезпечуються закладами загальної середньої, позашкільної освіти. 

 5. Рекомендувати Амбулаторії загальної практики сімейної медицини              

с. Руська Поляна КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«ЧЕРКАСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО – САНІТАРНОЇ 

ДОПОМОГИ» ЧЕРВОНОСЛОБІДСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ забезпечити 

надання медичних послуг. 

 6. Контроль за виконанням рішення покласти на начальника служби у 

справах дітей виконавчого комітету Руськополянської сільської ради Людмилу 

РУДИК. 

 

 

Сільський голова                            Олег ГРИЦЕНКО 

  
 


