
 
 

ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 24.07. 2018 № 229 

м. Золотоноша  

 

Про запровадження послуги з патронату над дитиною 

 

Відповідно до ч. 7 ст.252, ч.1 ст.253, ч.1ст.256 Сімейного кодексу 

України, постанови Кабінету Міністрів України від 16.03.2017 № 148 ,,Деякі 

питання здійснення патронату над дитиною’’, керуючись п. п. 1, 2, 9 „а” ст. 32, 

п. 4 „б” ст. 34 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,- 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Запровадити послугу з патронату над дитиною в м. Золотоноша 

Черкаської області. 

2. Міському центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (Скиба Н.І.): 

2.1. Здійснювати заходи щодо пошуку кандидатів у патронатні вихователі 

шляхом проведення інформаційних кампаній, співбесід і консультацій з 

особами, які виявили бажання виконувати обов’язки патронатного вихователя, 

та їх первинний відбір. 

2.2. Сприяти у проходженні кандидатами у патронатні вихователі навчання. 

2.3. Обстежувати умови проживання їх сімей. 

2.4. Проводити оцінку потреб дитини та її сім’ї, надавати соціальні послуги 

сім’ї дитини. 

2.5. Готувати рекомендації про доцільність або недоцільність повернення 

дитини у свою сім’ю за результатами роботи із сім’єю. 

3. Службі у справах дітей, молоді та спорту (Засенко Н.І.): 

3.1. Укладати з кандидатами у патронатні вихователі договір про надання 

послуги з патронату над дитиною. 

3.2. Проводити спільно з міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей 

та молоді первинний відбір кандидатів у патронатні вихователі. 

3.3. Інформувати управління праці та соціального захисту населення не 

пізніше ніж через п’ять робочих днів з моменту влаштування дитини в сім’ю 

патронатного вихователя або вибуття з такої сім’ї. 

4. Управлінню праці та соціального захисту населення (Лукомська Т.Е.): 



4.1. Призначати соціальну допомогу та грошове забезпечення патронатним 

вихователям. 

4.2. Здійснювати зазначені виплати з дня влаштування дитини в сім’ю 

патронатного вихователя до дня її вибуття з такої сім’ї. 

5. КП „Золотоніський міський центр первинної медико-санітарної 

допомоги (сімейної медицини)” (Антонова В.О.) закріпити лікаря загальної 

практики сімейної медицини за дітьми, які будуть влаштовані до сім’ї 

патронатного вихователя. 

6. Відділу освіти (Строкань О.М.) забезпечити права дитини на здобуття 

дошкільної та загальної середньої освіти, а у разі потреби – забезпечення 

індивідуальним навчанням. 

7. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови Суддю С.В., службу у справах дітей, молоді та спорту (Засенко Н.І.). 

 

 

Міський голова       В.О. Войцехівський 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Засенко 55164 


