
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 

10.10.2018     Ужгород       № 453
    

Про відібрання малолітньої 

дитини 

 

Відповідно до підпункту 2-1 пункту «б» частини 1 статті 34, статті 52 

Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", законів України "Про 

охорону дитинства", "Про забезпечення організаційно-правових умов 

соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування", "Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для 

дітей", пункту 8 постанови Кабінету Міністрів України № 866 від 24.09.2008 

року "Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом 

прав дитини", спільного наказу Міністерства соціальної політики, Міністерства 

внутрішніх справ України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства 

охорони здоров’я України від 19.08.2014 року №564/836/945/577 "Про 

затвердження порядку розгляду звернень та повідомлень з приводу жорстокого 

поводження з дітьми або загрози його вчинення", спільного наказу 

Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, Міністерства 

внутрішніх справ України "Про затвердження Інструкції щодо порядку 

взаємодії структурних підрозділів, відповідальних за реалізацію державної 

політики щодо попередження насильства в сім’ї, служб у справах дітей, центрів 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та відповідних підрозділів органів 

внутрішніх справ з питань здійснення заходів з попередження насильства в 

сім’ї", розглянувши клопотання служби у справах дітей від 09.10.2018 року 

№477/34 та рішення комісії з питань захисту прав дитини Ужгородського 

міськвиконкому 10.10.2018 року:  

1. Терміново провести відібрання малолітньої  ***, *** р.н., яка 

зареєстрована за адресою: м. Ужгород,***, від батька ***, як дитини, яка 

опинилась в умовах, які є загрозливими для її життя та здоров'я, у зв’язку з 

підозрою на вчинення батьком психологічного та фізичного насилля відносно 

неї. 

2. Службі у справах дітей (Арокгаті М.Ю.), Ужгородському відділу поліції 

Головного управління Національної поліції в Закарпатській області (Мацола 



В.В.) провести відібрання малолітньої ***, *** р.н., та влаштувати її в сім’ю 

родичів. 

3. Ужгородському відділу поліції Головного управління Національної 

поліції в Закарпатській області (Мацола В.В.) вручити *** офіційне 

попередження про неприпустимість вчинення насильства в сім’ї та винести 

захисний припис стосовно дитини. 

4. Управлінню освіти Ужгородської міської ради (Пуківська М.І.) 

організувати роботу психологічної служби системи освіти з дитиною, яка 

постраждала від психологічного та фізичного насилля. 

5. Службі у справах дітей (Арокгаті М.Ю.) забезпечити влаштування 

малолітньої ***, *** р.н., в сім’ю родичів. 

6. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

 

 

 

Міський голова                                                             Б. АНДРІЇВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


