
 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 

 
27.10.2021р.   смт.Ємільчине №187 
 
 
Про запровадження послуги   
патронату  над  дитиною                                                                 

 

 
          Керуючись пп. 2 -1 п. «б» ч.1  ст.34 Закону України «Про  місцеве самоврядування в 
Україні», ст. 252-256 Сімейного кодексу України, п. 31 Порядку провадження органами 
опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. № 866 “Питання діяльності 
органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини”, постановою Кабінету 
Міністрів України  від 20 серпня 2021 року № 893 «Деякі питання захисту прав дитини та 
надання послуги патронату над дитиною» та з метою профілактики соціального сирітства  
виконавчий комітет Ємільчинської селищної ради  
 
ВИРІШИВ:  
 
1.Запровадити  послугу  патронату над дитиною на території  Ємільчинської селищної ради. 
2. Покласти функції  з організації надання послуги  патронату над дитиною на службу у 
справах дітей Ємільчинської селищної ради. 
3.Службі у справах дітей Ємільчинської селищної ради: 
3.1.Здійснювати спільно з відділом соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю КУ 
«Територіальний центр соціального обслуговування» Ємільчинської селищної ради заходи 
щодо пошуку кандидатів  у патронатні вихователі та проводити  їх первинний відбір.  
3.2. Сприяти у проходженні відібраними кандидатами навчання. 
3.3. Готувати  проєкт рішення органу опіки та піклування та проєкт договору про умови 
запровадження та організацію функціонування послуги патронату над дитиною, що 
надаватиметься сім’єю патронатного вихователя. 
3.4. Вносити інформацію про патронатного вихователя та добровільного помічника до 
Єдиного банку даних про дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, і сім’ї 
потенційних  усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-
вихователів. 
3.5. Забезпечувати  контроль за виконанням договорів про патронат над дитиною та умовами 
утримання та виховання дітей, забезпечення їх прав  та інтересів у сім’ї патронатного 
вихователя 
4. Відділу соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю КУ «Територіальний центр 
соціального обслуговування» Ємільчинської селищної ради: 
4.1. Здійснювати спільно зі службою у справах дітей Ємільчинської селищної ради заходи 
щодо пошуку кандидатів у патронатні вихователі та проводити їх первинний відбір. 
4.2. Готувати висновок про оцінку сімейної ситуації та житлово-побутові умови сім’ї 
кандидата у патронатні вихователі.  



4.3.Здійснювати соціальний супровід сім’ї дитини з урахуванням найкращих інтересів 
дитини, влаштованої до сім’ї патронатного вихователя. 
4.4.Визначати завдання, які повинні виконати батьки/законні представники дитини, 
здійснювати моніторинг стану їх виконання, надавати підтримку батькам/законним 
представникам у подоланні складних життєвих обставин, за потреби ініціювати надання 
інших послуг. 
4.5. Готувати рекомендації про доцільність або недоцільність повернення дитини у свою 
сім’ю за результатами роботи з сім’єю. 
5. Відділу соціального захисту Ємільчинської селищної ради спільно  з фінансовим відділом  
Ємільчинської селищної ради забезпечити виділення резервних коштів на поворотну 
фінансову допомогу, що виплачується патронатному вихователю для своєчасного 
забезпечення догляду, виховання та реабілітації дитини, влаштованої до сім’ї патронатного 
вихователя, до моменту отримання державної соціальної допомоги. 
6.Відділу  соціального захисту  Ємільчинської селищної ради здійснювати  прийом  
документів на  нарахування поворотної фінансової допомоги, призначення та виплату 
соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя та  грошового 
забезпечення. 
7. Відділу  № 2 управління праці та соціального захисту населення Новоград-Волинської 
районної державної адміністрації Житомирської області (за згодою) забезпечити  
призначення та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного 
вихователя та  грошового забезпечення. 
8. КНП «Ємільчинська лікарня Ємільчинської селищної ради» забезпечити  первинний огляд  
дитини, яка влаштовується в сім’ю патронатного вихователя, за результатами якого надати 
довідку про стан здоров’я дитини або виписку із закладу, в якому перебувала дитина на 
момент її влаштування до сім’ї патронатного вихователя. 
9. КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги Ємільчинської селищної ради 
Житомирської області» забезпечити надання дитині амбулаторної медичної допомоги за 
місцем проживання сім’ї патронатного вихователя. 
10. Відділу освіти, молоді та спорту Ємільчинської селищної ради забезпечити право дитини, 
яка влаштована в патронатну сім’ю, на здобуття освіти. 
11. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника селищного голови 
Ольгу ОНИЩУК. 
 
 
 
Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 
 
 
 
 
 
 
 




