
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 10.02.2021                   Ужгород                       № 79 

 

Про виведення особи з числа дітей-сиріт  

зі складу прийомних дітей прийомної сімʼї  

 

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Закону України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи 

для дітей», Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов 

соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування», статей 232, 2561-2563 Сімейного кодексу України, керуючись 

постановами Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2002 року № 565 «Про 

затвердження Положення про прийомну сім’ю», від 24 вересня 2008 року № 

866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної з захистом 

прав дитини» та від 26 червня 2019 року № 552 «Деякі питання виплати 

державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і 

прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках 

сімейного типу та прийомних сімʼях за принципом "гроші ходять за дитиною", 

оплати послуг із здійснення патронату над дитиною та виплати соціальної 

допомоги на утримання дитини в сімʼї патронатного вихователя, підтримки 

малих групових будинків», беручи до уваги рішення виконавчого комітету 

Ужгородської міської ради 18.01.2012 року № 14, розглянувши заяву ***, 

враховуючи протокол № 2 засідання комісії з питань захисту прав дитини 

26.01.2021 року, виконком міської ради ВИРІШИВ: 

 

1. Вивести зі складу прийомних дітей прийомної сімʼї ***, *** року 

народження та ***, *** року народження, мешканців м. Ужгород, вул. ***, буд. 

***, кв. ***, особу з числа дітей-сиріт ***, *** року народження, у зв'язку з 

досягненням повноліття та закінченням навчання в Ужгородському вищому 

професійному училищі  торгівлі та технологій харчування. 

2. Службі у справах дітей (М. Арокгаті):  

2.1. Підготувати зміни до договору про влаштування дітей на виховання 

та спільне проживання у прийомній сім'ї родини *** від 18.01.2012 року; 



2.2. Поінформувати зацікавлені органи та служби про вибуття особи з 

числа дітей-сиріт ***, *** року народження з прийомної сімʼї родини ***. 

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

молоді (І. Фленько) продовжити соціальний супровід особи з числа дітей-сиріт 

***, *** року народження. 

4. Департаменту соціальної політики (А. Келемец) припинити 

призначення та виплату державної соціальної допомоги на утримання ***, *** 

року народження та зменшити грошове забезпечення прийомним батькам *** та 

***, відповідно до чинного законодавства. 

 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови В. Борця. 

 

 

 

Міський голова                                                                        Богдан АНДРІЇВ 

 

 

 

 


