
           Додаток 1 

МІСЬКОМУ ГОЛОВІ 

 

_______________________________________ 
(прізвище ім’я по батькові) 
_______________________________________ 
(прізвище ім’я по батькові, дата народження заявника) 

проживаю ______________________________ 
(адреса) 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

паспорт серія______ номер________________ 

виданий _______________________________ 
(ким і коли виданий паспорт) 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

  Телефон_______________________________ 
 

 

 

 

ЗАЯВА 
(для кандидата у патронатні вихователі) 

 

 Я, _________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові) 

бажаю стати кандидатом у патронатні вихователі з метою подальшого влаштування 

в мою сім’ю (патронатного вихователя) дітей відповідно до пункту 13 Порядку 

створення та діяльності сім’ї патронатного вихователя, влаштування, перебування 

дитини в сім’ї патронатного вихователя, затвердженого постановою Кабінету 

міністрів України від 20.08.2021 №893 

 

 Із законодавством з питань захисту прав дітей та надання послуги патронату 

над дитиною, ознайомлені.    

До заяви додаю належний пакет документів: 

1. 

2. 

При цьому даю згоду відповідно до статті 11 Закону України «Про захист 

персональних даних» на обробку моїх особистих персональних даних у картотеках 

та/або за допомогою інформаційно-телекомунікаційних систем з метою підготовки 

відповідно до вимог законодавства статистичної, адміністративної та іншої 

інформації, що входить до компетенції виконавчого комітету Гребінківської 

міської ради та служби у справах дітей Гребінківської міської ради 

 

 
«____» ___________ 20___ р.               ________________      ______________________________ 
                                            підпис                                      прізвище та ініціали  

 

 

 



Додаток 2 

МІСЬКОМУ ГОЛОВІ 

 

_______________________________________ 
(прізвище ім’я по батькові) 
_______________________________________ 
(прізвище ім’я по батькові, дата народження заявника) 

проживаю ______________________________ 
(адреса) 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

паспорт серія______ номер________________ 

виданий _______________________________ 
(ким і коли виданий паспорт) 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

  Телефон_______________________________ 
 

 

 

 

ЗАЯВА 
(для кандидата добровільного помічника патронатного вихователя) 

 

 Я, ____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові) 

бажаю стати добровільним помічником патронатного вихователя з метою 

подальшого влаштування в нашу сім’ю (патронатного вихователя) дітей відповідно 

до пункту 13 Порядку створення та діяльності сім’ї патронатного вихователя, 

влаштування, перебування дитини в сім’ї патронатного вихователя, затвердженого 

постановою Кабінету міністрів України від 20.08.2021 №893 

 

 Із законодавством з питань захисту прав дітей та надання послуги патронату 

над дитиною, ознайомлені.    

До заяви додаю належний пакет документів: 

1. 

2. 

При цьому даю згоду відповідно до статті 11 Закону України «Про захист 

персональних даних» на обробку моїх особистих персональних даних у картотеках 

та/або за допомогою інформаційно-телекомунікаційних систем з метою підготовки 

відповідно до вимог законодавства статистичної, адміністративної та іншої 

інформації, що входить до компетенції виконавчого комітету Гребінківської 

міської ради та служби у справах дітей Гребінківської міської ради 

 
 

«____» ___________ 20___ р.               ________________      ______________________________ 
                                            підпис                                      прізвище та ініціали  

 

 



Додаток 3 

МІСЬКОМУ ГОЛОВІ 

 

_______________________________________ 
(прізвище ім’я по батькові) 
_______________________________________ 
(прізвище ім’я по батькові, дата народження заявника) 

проживаю ______________________________ 
(адреса) 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

паспорт серія______ номер________________ 

виданий _______________________________ 
(ким і коли виданий паспорт) 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

  Телефон_______________________________ 
 

 

 

ЗАЯВА 
(для усіх членів сім’ї, які проживають разом з кандидатом у патронатні вихователі) 

 

 Я, ____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові) 

надаю згоду на влаштування дитини до сім’ї патронатного вихователя з метою 

подальшого влаштування в мою сім’ю (патронатного вихователя) дітей відповідно 

до пункту 13 Порядку створення та діяльності сім’ї патронатного вихователя, 

влаштування, перебування дитини в сім’ї патронатного вихователя, затвердженого 

постановою Кабінету міністрів України від 20.08.2021 №893 

 

 Із законодавством з питань захисту прав дітей та надання послуги патронату 

над дитиною, ознайомлені.    

До заяви додаю належний пакет документів: 

1. Висновок про стан здоров’я. 

2. Довідку про наявність (відсутність)судимості. 

 

При цьому даю згоду відповідно до статті 11 Закону України «Про захист 

персональних даних» на обробку моїх особистих персональних даних у картотеках 

та/або за допомогою інформаційно-телекомунікаційних систем з метою підготовки 

відповідно до вимог законодавства статистичної, адміністративної та іншої 

інформації, що входить до компетенції виконавчого комітету Гребінківської 

міської ради та служби у справах дітей Гребінківської міської ради 

 

 
«____» ___________ 20___ р.               ________________      ______________________________ 
                                            підпис                                      прізвище та ініціали  

 

 


