
    
 

 
У К Р А Ї Н А 

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ 
МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
______                               Мукачево                                             № ____ 

 
Про надання статусу та встановлення опіки над дитиною, залишеною в 
пологовому відділенні КНП «Мукачівська центральна районна лікарня» 

 Розглянувши 28.04.2021 року на засіданні комісії з питань захисту прав 
дитини Мукачівської міської  ради лист КНП «Мукачівська центральна районна 
лікарня» № 1042/01-11 від 14.04.2021 року; акт закладу охорони здоров'я та 
органу внутрішніх справ України про дитину, покинуту в пологовому будинку, 
іншому закладі охорони здоров’я № 7468/106/26 від 21.04.2021 року, заяву *** 
яка виявила бажання стати опікуном дитини, позбавленої батьківського 
піклування, *** з подальшим його  усиновленням, з метою запобігання 
потрапляння дитини до інституційних закладів та реалізації права на виховання 
в сімейному оточенні, враховуючи вік дитини, наявність у майбутнього опікуна 
належних матеріально-побутових умов для проживання, виховання та розвитку 
дитини, проходження нею курсу підготовки з питань виховання дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування в Закарпатському обласному центрі 
соціальних служб Закарпатської ОДА на підставі висновку служби у справах 
дітей Свалявської райдержадміністрації  № 616/0117 від 28.08.2020 року, беручи 
до уваги рекомендації  комісії з питань захисту прав дитини Мукачівської міської  
ради, відповідно до статей 243, 244, 246, 247, 249 Сімейного кодексу України, 
пунктів 42-47, 49 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, 
пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого Постановою Кабінету 
Міністрів України № 866 від 24.09.2008 р «Питання діяльності органів опіки та 
піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», керуючись статтею 40, 
частиною 1 статті 52, частиною 6 статті 59 Закону України Про місцеве 
самоврядування в Україні», виконавчий комітет Мукачівської міської ради 
вирішив: 
 

1. ***, надати статус дитини, позбавленої батьківського піклування на 
підставі: ***. 



2. Встановити опіку  над дитиною, позбавленою батьківського піклування, 
***.  

3. Призначити *** опікуном над дитиною, позбавленою батьківського 
піклування, ***. 

4. Персональну відповідальність за життя, здоров’я та психологічний розвиток 
дитини, позбавленої батьківського піклування, ***, покласти на опікуна, 
***. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника служби у 
справах дітей Мукачівської міської ради О. Степанову. 

 
 

Міський голова                     А. БАЛОГА 


