
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 29.05.2019     Ужгород                   № 198 

 

Про влаштування дітей 

 

Керуючись статтями 24, 25 Закону України «Про охорону дитинства», 

статтею 4 Закону України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні 

установи для дітей», статтями 1, 3, 5, 6, 8, 11, 29 Закону України «Про 

забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування», пп.7 п.«б» ст.32, пп.4 п.«б» ч.1 

ст.34, п.6 ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

пунктом 35 постанови Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року № 866 

«Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язані із захистом прав 

дитини», розглянувши документи, які підтверджують залишення дітей без 

батьківського піклування, враховуючи направлення (путівки) на влаштування 

дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, до дитячого 

будинку або загальноосвітньої школи інтернату для дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування № 43 та № 42 від 17.05.2019 року, 

беручи до уваги протокол № 10 засідання комісії з питань захисту прав дитини 

14.05.2018 року, виконком міської ради ВИРІШИВ: 

 

1. Влаштувати до Обласного будинку дитини м. Свалява малолітню ***,  

*** р.н., тимчасово, на повне державне утримання, як дитину, позбавлену 

батьківського піклування, що підтверджується актом закладу охорони здоров'я 

та органу внутрішніх справ України про дитину, яку батьки (матір або батько), 

інші родичі або законний представник відмовилися забрати з пологового 

будинку, іншого закладу охорони здоров’я від *** року № ***. 

 

2. Влаштувати дитину, позбавлену батьківського піклування, ***, *** р.н. 

до Чинадіївського дошкільного навчального закладу (дитячого будинку) 

інтернатного типу на повне державне утримання терміном на один рік, 

відповідно до направлення (путівки) служби у справах дітей Закарпатської 

обласної державної адміністрації № *** від *** року. 

 



3. Влаштувати дитину, позбавлену батьківського піклування, ***,*** р.н. 

до Чинадіївського дошкільного навчального закладу (дитячого будинку) 

інтернатного типу на повне державне утримання терміном на один рік, 

відповідно до направлення (путівки) служби у справах дітей Закарпатської 

обласної державної адміністрації № *** від *** року.  

 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови Білака О.П. 

 

 

 

Міський голова                                                                                       Б. АНДРІЇВ   

 


