
 

 
ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 01.07.2022 № 223 
м. Золотоноша  

 

Про влаштування дітей у сім’ю 

патронатного вихователя Попової І.М.  

 

Розглянувши клопотання служби у справах дітей, сім’ї, молоді та спорту 

(30.06.2022 № 1443), у зв’язку із виведенням дітей Горбаренко Ольги 

Володимирівни та Горбаренка Віталія Володимировича із складу дитячого 

будинку сімейного типу на базі родини Войтенків, відповідно до статей 252, 

253 Сімейного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від  

20 серпня 2021 року № 893 ,,Деякі питання захисту прав дитини та надання 

послуги патронату над дитиною”, постанови Кабінету Міністрів України від 

10 травня 2022 року № 581 ,,Про внесення змін до Порядку створення та 

діяльності сім’ї патронатного вихователя, влаштування, перебування дитини в 

сім’ї патронатного вихователя” враховуючи рішення комісії з питань захисту 

прав дитини від 29.06.2022, 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 01.07.2022 у сім’ю патронатного вихователя Попової Ірини 

Миколаївни, яка проживає за адресою: м. Золотоноша, вул. 23 Вересня, 98-А,  

на тимчасове перебування дітей-сиріт Горбаренко Ольгу Володимирівну, 

21.06.2009 р.н., та Горбаренка Віталія Володимировича, 13.04.2012 р.н.  

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

2.1. Підготувати проєкт договору між патронатним вихователем та  

виконавчим комітетом Золотоніської міської ради про патронат над дітьми. 

2.2. Забезпечити передачу дітей в сім’ю патронатного вихователя та 

документів на них згідно чинного законодавства.  

2.3. Здійснювати контроль за виконанням договору, умовами утримання та 

виховання дітей в сім’ї патронатного вихователя. 

2.4. Вжити заходів для визначення форми влаштування дітей-сиріт. 

3. Золотоніському центру надання соціальних послуг (Неліна Л.Т.) 

забезпечити надання соціальних послуг дітям в установленому законодавством 

порядку. 



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

забезпечити призначення і виплату державної соціальної допомоги на 

утримання дітей та грошового забезпечення патронатному вихователю згідно 

чинного законодавства. 

5. Відділу освіти (Строкань О.М.), КП „Золотоніський міський центр 

первинної медико-санітарної допомоги (сімейної медицини)” 

(Прокопчук О.С.) забезпечити надання освітніх послуг та медичної допомоги 

дітям відповідно до їх потреб.  

6. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови та службу у справах дітей, сім’ї, молоді та спорту (Засенко Н.І.). 

 

 

Секретар ради        Наталія СЬОМАК 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ірина Ізгагіна 23880 


