
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ЧОРТКІВСЬКА    МІСЬКА    РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

05 серпня 2022 року              №  256 

 
 

Про влаштування дитини у сім’ю 

патронатного вихователя 

                  

Відповідно до ст.ст. 252-256 Сімейного кодексу України, п.15 Порядку 

створення та діяльності сім’ї патронатного вихователя, влаштування, 

перебування дитини в сім’ї патронатного вихователя, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2021р. №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 року №866,  рішення виконавчого комітету Теребовлянської міської 

ради від 21.11.2021 року №361 «Про про створення сім’ї патронатного 

вихователя на базі родини», з метою забезпечення найкращих інтересів дитини, 

здійснення заходів щодо захисту та забезпечення прав дитини, яка опинилася в 

складних життєвих обставинах, на догляд, виховання в безпечному та 

сприятливому сімейному середовищі, на підставі рішення комісії з питань 

захисту прав дитини від 04 серпня 2022 року №1, керуючись ч. 1 ст. 52, ч.6 

ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий 

комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ:      

  
1. Влаштувати з 16.08.2022 року в сім’ю патронатного вихователя *** 

20.03.1961 р.н., яка зареєстрована та проживає в м. Теребовля Тернопільської 

області по вулиці ***, новонароджену дитину ***, 21.07.2022 р.н., який 

перебуває у складних життєвих обставинах. 

2. Укласти договори про патронат над дитиною між виконавчим 

комітетом Чортківської міської ради, виконавчим комітетом Теребовлянської 

міської ради та ***, 20.03.1961 р.н., - патронатним вихователем. 

 3. Службі у справах дітей виконавчого комітету Чортківської міської 

ради  підготувати договори про патронат над дитиною, здійснювати контроль 

за виконанням даних договорів, умовами утримання та виховання дитини, 

забезпеченням її прав та інтересів у сім’ї патронатного вихователя. 



4. Копію рішення направити в службу у справах дітей міської ради.     

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Віктора 

ГУРИНА. 

 

 

Міський голова                                                             Володимир  ШМАТЬКО           
        

              

  

 


