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Про запровадження послуги патронату
над дитиною у Гадяцькому районі
Відповідно до статті 6, пункту 6 частини першої статті 13, статей
18, 22, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Законів
України «Про охорону дитинства», «Про забезпечення організаційноправових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування», «Про органи і служби у справах дітей та
спеціальні установи для дітей», «Про соціальні послуги», «Про соціальну
роботу з сім'ями, дітьми та молоддю», постанови Кабінету Міністрів України
від 16 березня 2017 року № 148 «Деякі питання здійснення патронату
над дитиною», постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня
2008 року № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної
із захистом прав дитини» (із змінами), частини сьомої статті 252, частини
першої статті 253 та частини першої статті 256 Сімейного кодексу України,
з метою профілактики соціального сирітства у Гадяцькому районі:
1. Запровадити послугу патронату над дитиною в Гадяцькому районі.
2. Визначити Гадяцький районний центр соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді (Возниця В.О.) установою, на яку покладаються функції з
організації надання послуги патронату над дитиною у районі.
3. Рекомендувати Гадяцькому районному центру соціальних служб
для сім’ї, дітей та молоді (Возниця В.О.) в межах наданих повноважень:
здійснювати заходи щодо пошуку кандидатів у патронатні вихователі,
та їх первинний відбір, шляхом інформаційних кампаній, співбесід і
консультацій з особами, які виявили бажання виконувати обов’язки
патронатного вихователя;
сприяти у проходженні такими кандидатами навчання;
обстежувати умови проживання сімей кандидатів;
проводити оцінку потреб дитини та її сім’ї, надавати соціальні послуги
сім’ї дитини;
готувати рекомендації про доцільність або недоцільність повернення
дитини у свою сім’ю за результатами роботи із сім’єю;
здійснювати соціальний супровід сім’ї дитини з метою подолання
складних життєвих обставин, що призвели до її влаштування в сім’ю
патронатного вихователя;

готувати пакет документів щодо доцільності вибуття дитини із сім’ї
патронатного вихователя.
4. Службі у справах дітей Гадяцької райдержадміністрації (Воронцова
Л.М.) в межах наданих повноважень:
спільно з Гадяцьким районним центром соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді проводити первинний відбір кандидатів у патронатні
вихователі;
влаштовувати на підставі наказу в сім’ю патронатного вихователя
дитину, яка залишилася без батьківського піклування та потребує
невідкладного влаштування;
здійснювати передачу дитини до сім’ї патронатного вихователя про
що складати відповідний акт;
передавати патронатному вихователю передбачені законодавством
документи на кожну влаштовану дитину;
здійснювати контроль за умовами утримання, виховання дитини,
забезпечення її майнових та житлових прав, найкращих інтересів у сім’ї
патронатного вихователя;
готувати пакет документів щодо доцільності вибуття дитини із сім’ї
патронатного вихователя;
складати акт про факт передачі дитини батькам або законним
представникам;
не пізніше ніж через п’ять робочих днів з моменту влаштування
дитини в сім’ю патронатного вихователя або її вибуття з такої сім’ї
письмово інформувати управління соціального захисту населення
райдержадміністрації про влаштування або вибуття дитини;
координувати діяльність відповідних структурних підрозділів, установ
та організацій, яка пов’язана з захистом прав дитини;
протягом місяця у разі наявності рекомендації про можливість надання
послуги з патронату над дитиною підготувати проект до говору про надання
послуги з патронату над дитиною;
розробити проект розпорядження про влаштування дитини в сім’ю
патронатного вихователя та, у разі необхідності, про продовження строку
перебування дитини в сім’ї патронатного вихователя у разі наявності
обставин, що обґрунтовують необхідність і доцільність перебування дитини
понад зазначений строк, про вибуття дитини із сім’ї патронатного
вихователя за результатами розгляду питання комісією з питань захисту
прав дитини на підставі поданого службою у справах дітей
райдержадміністрації та районним центром соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді пакета документів.
5. Управлінню соціального захисту населення райдержадміністрації
(Тарасенко В.Ю):
забезпечити призначення і виплату соціальної допомоги та грошового
забезпечення за умови пред’явлення патронатним вихователем документів,
передбачених чинним законодавством.

6. Рекомендувати відділу освіти, молоді та спорту Гадяцької міської
ради (Бутенко С.М.) забезпечити надання дитині освітніх послуг.
7. Рекомендувати Гадяцькій центральній районній лікарні
(Басараб О.І.), комунальному закладу «Гадяцький первинної медикосанітарної допомоги» (Шаповал В.В.) забезпечити надання стаціонарної
та амбулаторної медичної допомоги за місцем проживання сім’ї
патронатного вихователя або за місцем, де дитина проживала до
влаштування в сім’ю патронатного вихователя, якщо це відповідає її
найкращим інтересам.
8. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на першого
заступника голови райдержадміністрації Бондаренка С.М.
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