
 

 
ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 24.07.2018 № 230 

м. Золотоноша  

 

Про влаштування дітей у сім’ю 

патронатного вихователя Попової І.М. 

 

Відповідно до статей 252, 253, 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. Влаштувати з 25.07.2018 у сім’ю патронатного вихователя Попової Ірини 

Миколаївни, яка проживає за адресою: вул.Ковби, 27 в м. Золотоноша на 

тимчасове перебування малолітніх дітей: Овсякова Вадима Олександровича, 

14.09.2008 р.н., Овсякову Вікторію Олександрівну, 12.06.2010 р.н., Овсякову 

Анну Олександрівну, 07.05.2013 р.н., Мандрику Дмитра Олександровича, 

19.06.2017 р.н.  

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

2.1.Укласти договір між виконавчим комітетом Золотоніської міської ради 

та патронатним вихователем Поповою І.М. про патронат над дітьми, який після 

підписання знаходиться у службі у справах дітей, молоді та спорту. 

2.2.Забезпечити передачу дітей та документів на них, згідно чинного 

законодавства.  

2.3.Здійснювати контроль за виконанням договору та умовами проживання і 

виховання дітей у сім’ї патронатного вихователя. 

3. Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (Скиба Н.І.) забезпечити 

соціальний супровід дітей та надання комплексу інших соціальних послуг. 

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

4.1. Забезпечити нарахування призначень і виплату державної соціальної 

допомоги на дітей, грошового забезпечення патронатному вихователю, згідно 

чинного законодавства та щомісячно до 5 числа інформувати службу у справах 

дітей, молоді та спорту про зазначені призначення чи їх припинення. 

4.2.Здійснення зазначених виплат на дітей, грошового забезпечення 

патронатному вихователю проводити щомісяця згідно чинного законодавства.  



5. КП „Золотоніський міський центр первинної медико-санітарної 

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

практики сімейної медицини за дітьми: Овсяковим В.О., Овсяковою В.О., 

Овсяковою А.О., Мандрикою Д.О., які влаштовані в сім’ю патронатного 

вихователя. 

6. Відділу освіти (Строкань О.М.) забезпечити реалізацію права дітей на 

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

забезпечення індивідуального навчання та розвитку їх творчих здібностей. 

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 


