
 
 
 
 
Про стан виконання постанови 
Кабінету Міністрів України від 16 
березня 2017 року № 148 “Деякі 
питання здійснення патронату над 
дитиною” 

 
 

Відповідно до статей 6, 39 Закону України “Про місцеві державні адмі-
ністрації”, Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо посилення соціального захисту дітей та підтримки сімей з 
дітьми”, постанови Кабінету Міністрів України від 16.03.2017 року № 148 
“Деякі питання здійснення патронату над дитиною”, з метою підтримки сімей 
з дітьми і забезпечення прав дітей, які перебувають у складних життєвих 
обставинах чи залишилися без піклування батьків на сімейне виховання, 
заслухавши інформацію з цього питання (додається): 

1. Районним державним адміністраціям, рекомендувати органам місце-
вого самоврядування: 

1) організувати проведення у закладах освіти, охорони здоров’я, соціаль-
ного захисту, культури, територіальних органах поліції інформаційно-реклам-
них заходів щодо послуги патронату над дитиною; 

2) вжити організаційно-правових заходів щодо пошуку кандидатів у пат-
ронатні вихователі та створення у Хмельницькій області сімей патронатних 
вихователів відповідно до плану (додаток 2), про що інформувати обласний 
центр соціальних служб щоквартально, до першого числа місяця, наступного 
за звітним за формою згідно з додатком 3. 

2. Департаменту інформаційної діяльності, культури, національностей та 
релігій обласної державної адміністрації спільно з обласним центром соціаль-
них служб сприяти висвітленню на вебсайті обласної державної адміністрації, 
у засобах масової інформації матеріалів щодо популяризації послуги патронату 
над дитиною, проведенню пресконференцій, прямих ефірів, тематичних про-
грам тощо. 
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3. Службі у справах дітей обласної державної адміністрації спільно з облас-
ним центром соціальних служб здійснювати контроль за умовами утримання та 
виховання дітей, дотриманням їхніх прав та інтересів, сприяти та надавати 
методичну допомогу районним державним адміністраціям, органам місцевого 
самоврядування з питань утворення та функціонування сімей патронатних 
вихователів. 

4. Хмельницькому обласному центру соціальних служб: 
1) забезпечити відбір та підготовку кандидатів у патронатні вихователі 

відповідно до Програми підготовки патронатних вихователів, затвердженої 
наказом Міністерства соціальної політики України від 19.08.2017 року № 1349; 

2) узагальнювати надані районними державними адміністраціями, орга-
нами місцевого самоврядування матеріали щодо проведеної роботи та щоквар-
тально, до 10 числа місяця, наступного за звітним, інформувати обласну дер-
жавну адміністрацію. 

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 
голови обласної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків. 
 
 
Голова адміністрації                    Сергій ГАМАЛІЙ 


