
Помічнянська міська рада
Новоукраїнського району Кіровоградської області

Виконавчий комітет

Р І Ш Е Н Н Я
від  17  лютого  2021 року                                                                              № 15

Про влаштування в сім’ю
патронатного вихователя
Маркуш Л.Ф. малолітнього
Пономаренка Н.А.

Відповідно до статей 5,24, 25, 34 Закону України «Про охорону
дитинства», статей 252-255 Сімейного кодексу України, пункту 14 Порядку
створення та діяльності сім’ї патронатного вихователя, влаштування,
перебування дитини в сім’ї патронатного вихователя, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 16 березня 2017 року № 148
«Деякі питання здійснення патронату над дитиною», враховуючи протокол
комісії з питань захисту прав дитини при Помічнянській міській раді від
11.02.2021 року № 1 та з метою створення умов для забезпечення тимчасового
догляду, виховання та реабілітації дитини, до вирішення питання подальшого
влаштування дитини, керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», виконком міської ради в и р і ш и в :

1. Влаштувати з 18 лютого 2021 року в патронатну сім’ю патронатного
вихователя Маркуш Людмили Федорівни, 1960 року народження, яка
проживає за адресою: пров. Космодем’янської, 8 м. Помічна,
Новоукраїнського району, Кіровоградської області, малолітню дитину
Пономаренко Нестора Андрійовича, 12.10.2014 року народження терміном на
три місяці.



2. Службі у справах дітей виконавчого комітету Помічнянської міської
ради  здійснювати контроль за виконанням договору на умовах проживання і
виховання дитини у сім’ї патронатного вихователя.

3. Рекомендувати Центру надання соціальних послуг населенню
виконавчого комітету Помічнянської міської ради:

1) закріпити за даною сім’єю соціального працівника;
2) забезпечити соціальний супровід дитини та її біологічної родини з

надання комплексу інших соціальних послуг з метою подолання складних
життєвих обставин, в яких опинилася родина.

4. Комунальному некомерційному підприємству Помічнянський центр
первинної медико-санітарної допомоги» Помічнянської міської ради
закріпити лікаря-педіатра Ратушенко І.В., забезпечити медичний огляд,
здійснення диспансерного нагляду за дитиною, яка влаштована в сім’ю
патронатного вихователя.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради (соціальна
сфера) Щербатюка А.С.

Міський голова     Микола АНТОШИК
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