
 
 

ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

13.01.2022 № 24 

 

Про забезпечення функціонування сім’ї 

патронатного вихователя Волошиної О.Б. 

 

Відповідно до статті 34 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні, Закону України „Про забезпечення організаційно-правових умов 

соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування“, постанови Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2021 р. № 893 

„Деякі питання захисту прав дитини та надання послуги патронату над 

дитиною“ (із змінами), рішення виконавчого комітету Пирятинської міської 

ради від 25.03.2020 № 84 „Про запровадження послуги патронату над дитиною 

у Пирятинській міській об’єднаній територіальній громаді“, розпорядження 

голови Пирятинської районної державної адміністрації від 07.07.2020 № 152 

„Про створення сім’ї патронатного вихователя Волошиної О.Б.“, Акту про 

приймання-передавання справ (документів) від однієї установи (служби у 

справах дітей Лубенської районної державної адміністрації) до іншої - служби у 

справах дітей виконавчого комітету Пирятинської міської ради від 24.02.2021 

№ 4 виконком міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Укласти з патронатним вихователем Волошиною О.Б. та добровільним 

помічником Волошиним П.І. договір про умови запровадження та організацію 

функціонування послуги патронату над дитиною, що надаватиметься сім’єю 

патронатного вихователя. 

2. Службі у справах дітей виконавчого комітету Пирятинської міської 

ради (Грицай І.І.): 

забезпечити влаштування на виховання в сім’ю патронатного вихователя 

дітей, відповідно до рішення комісії з питань захисту прав дитини при 

виконавчому комітеті Пирятинської міської ради; 

підготувати договір про патронат над дитиною;  

надавати патронатному вихователю документи на дитину; 

здійснювати контроль за умовами проживання та виховання дитини в 

сім’ї патронатного вихователя. 
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3. Покласти, визначені договором про патронат над дитиною, обов’язки, 

права та відповідальність на патронатного вихователя під час перебування 

дитини в його сім’ї. 

4. Відділу освіти, молоді та спорту міської ради (Шерзой Н.Г.): 

забезпечити право влаштованої в сім’ю патронатного вихователя дитини 

на здобуття дошкільної освіти, загальної середньої освіти, а у разі потреби, 

індивідуального навчання; 

забезпечувати, у разі потреби, пільговим оздоровленням влаштованої в 

сім’ю патронатного вихователя дитини. 

5. Відділенню соціального супроводу осіб-сімей, які перебувають у 

складних життєвих обставинах Пирятинського центру надання соціальних 

послуг Пирятинської міської ради (Пархомова Н.В.): 

організувати надання соціальних послуг дитині та її батькам/законним 

представникам; 

забезпечити здійснення соціального супроводу сім’ї дитини та 

організувати його виконання  з урахуванням найкращих інтересів дитини, 

влаштованої до сім’ї патронатного вихователя.    

6. Комунальному підприємству „Пирятинський центр первинної медико-

санітарної допомоги  Пирятинської міської ради“ (Киричевський Є.М.) 

визначити сімейного лікаря (за згодою) загальної практики сімейної медицини   

для надання медичних послуг дитині, яка влаштована до сім’ї патронатного 

вихователя. 

7. Комунальному підприємству „Пирятинська лікарня Пирятинської 

міської ради“ (Гаркавенко О.М.) забезпечити проходження дитині із сім’ї 

патронатного вихователя медичного огляду, на період перебування у сім’ї 

патронатного вихователя та, у разі потреби, здійснення диспансерного нагляду 

за дитиною. 

8. Рекомендувати відділу з питань надання державних соціальних 

допомог, субсидій, інших видів соціальної підтримки населенню та роботи з 

інформаційними системами № 3 управління соціального захисту населення 

Лубенської районної державної адміністрації здійснювати призначення та 

виплату соціальної допомоги на утримання дитини у сім’ї патронатного 

вихователя та грошового забезпечення за надання послуги з патронату над 

дитиною. 

9. Координацію роботи по виконанню рішення покласти на службу у 

справах дітей виконавчого комітету Пирятинської міської ради (Грицай І.І.),  

контроль - на заступника міського голови з питань діяльності виконкому 

міської ради Коваленко Т.В. 

 

 

 

Міський голова Андрій СІМОНОВ 


