
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

09.09.2020                 Ужгород                               № 331 

 

Про продовження перебування  

дітей в інтернатному закладі 

 

Керуючись Законом України «Про охорону дитинства», статтею 4  Закону 

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

дітей», пунктом «б» частини першої статті 34, статті 40 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», постановою Кабінету Міністрів України від 

1 червня 2020 року № 586 «Деякі питання захисту дітей в умовах боротьби з 

наслідками гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2», поданням управління освіти Ужгородської 

міської ради 01.09.2020 № 01-14/341, враховуючи рекомендації комісії з питань 

захисту прав дитини про доцільність влаштування дітей до інтернатних 

закладів (протокол 02.09.2020 року № 15), беручи до уваги стан здоров’я дітей, 

висновок комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини з 

особливими освітніми потребами, неможливість отримання дітьми за місцем 

проживання комплексу реабілітаційних послуг, а також віддаленість закладу, 

виконком міської ради ВИРІШИВ: 

 

1. Продовжити цілодобове перебування у пансіоні Чертезької спеціальної  

загальноосвітньої  школи-інтернату І-ІІ ступенів Закарпатської обласної ради на 

період поточного навчального року (з 01.09.2020 по 31.05.2021), таким дітям: 

1.1. ***, *** року народження, мешканка м. Ужгород, вул. ***, ***; 

1.2. ***, *** року народження, мешканець м. Ужгород, вул. ***, ***; 

1.3. ***, *** року народження, мешканець м. Ужгород, вул. ***, ***; 

1.4. ***, *** року народження, мешканка м. Ужгород, вул. ***, ***; 

1.5. ***, *** року народження, мешканка м. Ужгород, вул. ***, ***; 

1.6. ***, *** року народження, мешканець м. Ужгород, вул. ***,***; 

1.7. ***,*** року народження, мешканка м. Ужгород, вул. ***, ***; 

1.8. ***, *** року народження, мешканець м. Ужгород, вул. ***, ***; 

1.9. ***, *** року народження, мешканець м. Ужгород, вул. ***, ***;  

1.10. ***, *** року народження, мешканець м. Ужгород, вул. ***, ***; 

1.11. ***, *** року народження, мешканець м. Ужгород, вул. ***, ***;  

1.12. ***, *** року народження, мешканець м. Ужгород, вул. ***, ***; 

1.13. ***, *** року народження, мешканка м. Ужгород, вул. ***, ***; 



1.14. ***, *** року народження, мешканка м. Ужгород, вул. ***, ***; 

1.15. ***, *** року народження, мешканець м. Ужгород, вул. ***, ***; 

1.16. ***, *** року народження, мешканець м. Ужгород, вул. ***, ***; 

1.17. ***, *** року народження, мешканка м. Ужгород, вул.  ***, ***; 

1.18. ***,*** року народження, мешканець м. Ужгород, вул. ***, ***; 

1.19. ***, *** року народження, мешканка м. Ужгород, вул. ***, ***; 

1.20. ***, *** року народження, мешканка м. Ужгород, вул. ***, ***; 

1.21. ***, *** року народження, мешканець м. Ужгород, вул. ***, ***;  

1.22. ***, *** року народження, мешканка м. Ужгород, вул. ***, ***;  

1.23. ***, *** року народження, мешканець м. Ужгород, вул. ***,***.  

 

2. Продовжити цілодобове перебування у пансіоні Часлівецької 

загальноосвітньої  спеціальної школи-інтернату І-ІІ ступенів Закарпатської обласної 

ради на період поточного навчального року (з 01.09.2020 по 31.05.2021), таким 

дітям: 

2.1. ***, *** року народження, мешканці м. Ужгород, вул. ***, ***; 

2.2. ***, *** року народження, мешканка м. Ужгород, вул. ***, ***; 

2.3. ***, *** року народження, мешканець м. Ужгород, вул. ***, ***; 

2.4. ***, *** року народження, мешканець м. Ужгород, вул. ***, ***; 

2.5. ***, *** року народження, мешканець м. Ужгород, вул. ***, ***; 

2.6. ***, *** року народження, мешканець м. Ужгород, вул. ***, ***; 

2.7. ***, *** року народження, мешканець м. Ужгород, вул. ***, ***; 

2.8. ***, *** року народження, мешканка м. Ужгород, вул. ***, ***; 

2.9. ***, *** року народження, мешканка м. Ужгород, вул. ***, ***;  

2.10. ***, *** року народження, мешканка м. Ужгород, вул. ***, ***; 

2.11. ***, *** року народження, мешканець м. Ужгород, вул. ***, ***; 

2.12. ***, *** року народження, мешканець м. Ужгород, вул. ***, ***; 

2.13. ***, *** року народження, мешканець м. Ужгород, вул. ***, ***; 

2.14. ***, *** року народження, мешканка м. Ужгород, вул. ***, ***; 

2.15. ***, *** року народження, мешканець м. Ужгород, вул. ***, ***; 

2.16. ***, *** року народження, мешканець м. Ужгород, вул. ***, ***; 

2.17. ***, *** року народження, мешканець м. Ужгород, вул. ***, ***. 

 

3. Продовжити цілодобове перебування у пансіоні Великоберезнянської 

загальноосвітньої  санаторної школи-інтернату І-ІІІ ступенів Закарпатської обласної 

ради на період поточного навчального року (з 01.09.2020 по 31.05.2021), дітям за 

відповідним списком: 

3.1. ***, *** року народження, мешканець м. Ужгород, ***, ***; 

3.2. ***, *** року народження, мешканець м. Ужгород, вул. ***, ***; 

3.3. ***, *** року народження, мешканка м. Ужгород, вул. ***, ***. 

 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами 

виконкому О. Макару. 

 

 

Міський голова                                                                        Богдан АНДРІЇВ 


