
            П Р О Е К Т 

 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

___________________   Ужгород                  № ____________ 

 

Про створення дитячого будинку сімейного  

типу і влаштування дітей-сиріт на виховання  

та спільне проживання 

 

Відповідно до статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статей 1, 6 Закону України «Про забезпечення організаційно-

правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування», керуючись постановами Кабінету Міністрів України 

від 26 квітня 2002 року № 564 «Про затвердження Положення про дитячий 

будинок сімейного типу» та від 24 вересня 2008 року № 866 «Питання 

діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної з захистом прав дитини», 

розглянувши заяву громадянки Пацкан Марії Іванівни від 04.02.2019 року № П-

10/у/23-35, висновок служби у справах дітей Ужгородської міської ради про 

можливість утворення дитячого будинку сімейного типу від 13 лютого 2019 

року № 85/23, подання Ужгородського міського центру соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді від 11.02.2019 року № 01-18/69, беручи до уваги рішення 

комісії з питань захисту прав дитини від 05.12.2018 року (протокол № 22) та від 

13.02.2019 року (протокол № 3), довідки про проходження навчання (курсу 

підготовки) кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки - 

вихователі від 25.05.2017 року № 04-15/Д5 та 08.11.2018 року № 04-23/Д12, та 

рекомендації Закарпатського обласного центру соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді від 25.05.2017 року № 04-15/Р5 та 08.11.2018 року № 04-23/Р12, 

з метою впровадження сімейних форм виховання та забезпечення належних 

умов для проживання в сімейному оточенні дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, виконком міської ради ВИРІШИВ:   

 

1. Утворити в особі *** року народження, дитячий будинок сімейного 

типу за адресою: м. Ужгород, вул. ***.  

2. Влаштувати у дитячий будинок сімейного типу для виховання та 

спільного проживання: 

2.1. Дитину-сироту *** року народження; 

Підставою набуття статусу дитини-сироти є смерть матері - ***, що 

підтверджується свідоцтвом про смерть серії ***, виданим *** року 

Ужгородським міським відділом державної реєстрації актів цивільного стану. 



Відомості про батька дитини згідно з повним витягом з Державного реєстру 

актів цивільного стану громадян щодо актового запису про народження від *** 

року № * записані відповідно до частини 1 статті 135 Сімейного кодексу 

України (за вказівкою матері). 

* року народження, перебуває на первинному обліку служби у справах 

дітей Ужгородської міської ради як дитина-сирота, має сестру - *** року 

народження. Зареєстроване місце проживання за адресою: м. Ужгород, вул. ***. 

2.2. Дитину-сироту *** року народження; 

Підставою набуття статусу дитини-сироти є смерть матері - ***, що 

підтверджується свідоцтвом про смерть серії ***, виданим *** року 

Ужгородським міським відділом державної реєстрації актів цивільного стану. 

Відомості про батька згідно з повним витягом з Державного реєстру актів 

цивільного стану громадян щодо актового запису про народження від *** року 

№ *** записані відповідно до частини 1 статті 135 Сімейного кодексу України 

(за вказівкою матері). 

*** року народження, перебуває на первинному обліку служби у справах 

дітей Ужгородської міської ради, як дитина-сирота,  має брата - *** року 

народження. Зареєстроване місце проживання за адресою: м. Ужгород, вул. 

***. 

3. Встановити, що мати-вихователь *** року народження є законним 

представником *** року народження та *** року народження і захисником 

їхніх прав та інтересів у всіх органах, установах та організаціях без спеціальних 

на те повноважень, відповідно до пункту 20 Положення про дитячий будинок 

сімейного типу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

26.04.2002 року № 564. 

4. Покласти персональну відповідальність за життя, здоров’я,  фізичний 

та психічний розвиток дітей *** року народження та *** року народження на 

матір-виховательку, ***, відповідно до пункту 19 Положення про дитячий 

будинок сімейного типу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 26.04.2002 року № 564. 

5. Встановити, що мати-вихователь, ***, зобов’язана сприяти 

забезпеченню пріоритетного права дітей на усиновлення.  

6. Службі у справах дітей Ужгородської міської ради: 

- підготувати проект договору про організацію діяльності дитячого 

будинку сімейного типу; 

- забезпечити передачу документів на дітей матері-виховательці; 

- здійснювати контроль за умовами проживання та виховання дітей; 

- щорічно, до 10 січня, подавати міському голові звіт про стан 

утримання і розвитку дітей в дитячому будинку сімейного типу.  

7. Ужгородському міському центру соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді: 

- закріпити за дитячим будинком сімейного типу соціального 

працівника; 

- забезпечити соціальне супроводження з наданням комплексу 

послуг, спрямованих на створення належних умов функціонування 

дитячого будинку сімейного типу; 



- щорічно, до 5 січня, подавати службі у справах дітей Ужгородської 

міської ради інформацію про ефективність функціонування 

дитячого будинку сімейного типу. 

8. Департаменту праці та соціального захисту населення: 

- забезпечити призначення та виплату державної соціальної 

допомоги на дітей: *** року народження та *** року народження, 

як дітям-сиротам, та грошового забезпечення матері-вихователю 

відповідно до норм законодавства України; 

- здійснювати зазначені виплати на дітей-сиріт, грошове 

забезпечення матері-вихователю до 20 числа щомісячно; 

- щорічно забезпечувати дітей: *** та *** пільговим оздоровленням; 

- щомісячно, до 5 числа, подавати службі у справах дітей 

Ужгородської міської ради, інформацію про стан здійснення 

виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та 

грошового забезпечення матері-вихователю. 

9. Управлінню охорони здоров’я Ужгородської міської ради: 

- закріпити сімейного лікаря за дітьми: *** року народження та *** 

року народження; 

- забезпечити проходження дітьми: *** та *** двічі на рік медичного 

огляду, а у разі потреби здійснення диспансерного нагляду за ними; 

- щорічно, до 5 січня, подавати службі у справах дітей Ужгородської 

міської ради звіт про стан здоров’я дітей, дотримання матір’ю-

вихователькою рекомендацій лікаря. 

10. Управлінню освіти Ужгородської міської ради:  

- забезпечити права дітей: *** року народження *** року 

народження на здобуття загальної середньої освіти (у разі потреби - 

індивідуального навчання); 

- щорічно, до 5 січня, подавати службі у справах дітей Ужгородської 

міської ради звіт про рівень розвитку та знань дітей, наявність у них 

шкільного одягу та шкільного приладдя, систематичність 

відвідувань уроків та своєчасність і якість виконання домашніх 

завдань, відвідування ними гуртків, секцій, позашкільних заходів, 

участь матері-виховательки у вихованні дітей тощо. 

11. Ужгородському відділу поліції Головного управління Національної 

поліції в Закарпатській області щорічно, до 5 січня, забезпечити подання службі 

у справах дітей Ужгородської міської ради звіту про відсутність чи наявність 

проявів асоціальної поведінки з боку дітей: *** року народження та *** року 

народження, та з боку матері-виховательки *** року народження. 

12. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови Білака О.П. 

 

 

 

Міський голова                                                                                   Б. АНДРІЇВ 

 

 


