
СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

іЩші
Про влаштування неповнолітньої

та
малолітнього

в сім’ю патронатного
вихователя

Керуючись статтями 6, 23 Закону України «Про місцеві державні 
адміністрації», частиною сьомою статті 252, частиною першою статті 253, 
частиною першою статті 256 Сімейного кодексу України, Порядком 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», розпорядженням голови райдержадміністрації від 14 серпня 
2019 № 1188 «Про створення сім’ї патронатного вихователя», враховуючи 
протокол комісії з питань захисту прав дитини від 2020 № , з метою
забезпечення захисту прав дітей, які через складні життєві обставини тимчасово 
не можуть проживати разом із батьками, надання їм та їх сім’ї послуг, 
спрямованих на повернення у сім’ю відповідно до найкращих інтересів дитини, 
зобов’язую:

1. Влаштувати з 2020 року в сім’ю патронатного вихователя
1953 року народження, яка проживає за 

адресою: Луганська область, Станично-Луганський район, селище
неповнолітню 

2005 року народження та малолітнього 
2008 року народження, які перебувають у складних життєвих

обставинах.

2. Укласти договір про патронат над дітьми з патронатним вихователем
та Станично-Луганською районною державною

адміністрацією.

3. Службі у справах дітей райдержадміністрації здійснювати контроль над 
виконанням договору про патронат над дітьми, умовами утримання та 
виховання дітей, забезпеченням їх прав та інтересів сім’ї патронатного 
вихователя.
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4. Рекомендувати Станично-Луганському районному центру соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді (за згодою) здійснювати соціальний супровід 
сім’ї дітей з метою подолання складних життєвих обставин, що призвели до їх 
влаштування в сім’ю патронатного вихователя.

5. Управлінню соціального захисту населення райдержадміністрації 
здійснювати у встановленому законодавством порядку нарахування та виплату 
соціальної допомоги на утримання дитини та грошового забезпечення 
патронатного вихователя.

6. Рекомендувати комунальному некомерційному підприємству 
«Станично-Луганське районне територіальне медичне об’єднання» (за згодою) 
забезпечувати надання дітям стаціонарної медичної допомоги протягом їх 
перебування в сім’ї патронатного вихователя.

7. Рекомендувати комунальному некомерційному підприємству «Центр 
первинної медико-санітарної допомоги Станично-Луганської районної ради» 
(за згодою) забезпечувати надання дітям амбулаторної медичної допомоги 
протягом їх перебування в сім’ї патронатного вихователя.

8. Патронатному вихователю створити належні умови та нести 
відповідальність за життя, здоров’я, фізичний та духовний розвиток дітей.

9. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Заступник, в. о. голови 
районної державної адміністрації Ірина КОСТАН


