
 

 
У К Р А Ї Н А 

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 

________                                           Мукачево                                            № _____ 

 
 
Про вибуття вихованців з дитячого будинку сімейного типу 

Відповідно до листа служби у справах дітей Мукачівської міської ради № 432 
від 15.06.2021 року про втрату *** статусу дітей, позбавлених батьківського 
піклування, та підстав для подальшого їх перебування на утриманні, вихованні 
та спільному проживанні  в дитячому будинку сімейного типу сім’ї Бакша, який 
здійснює свою діяльність в м. Мукачеві *** на підставі договору №10, 
укладеного 01.06.2017 року між батьками-вихователями: *** та виконавчим 
комітетом Мукачівської міської ради, та додаткової угоди до цього договору від 
15.02.2021 року,  беручи до уваги рекомендації комісії з питань захисту прав 
дитини мукачівської міської ради (протокол № 12 від 16.06.2021 року),  
враховуючи ч.1 ст.256-7 Сімейного кодексу України, Положення про дитячий 
будинок сімейного типу, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України 
№ 564 від 26.04.2002 року, керуючись ст. 40, ч.1 ст.52, ч.6 ст. 59 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Мукачівської 
міської ради вирішив: 
 
1. Відрахувати *** з числа вихованців дитячого будинку сімейного типу сім’ї 

***, розташованого в м. Мукачеві ***.  
2. Визнати такими, що втратили чинність п.3,4 рішення виконавчого комітету 

Мукачівської міської ради № 485 від 15.12.2020 року «Про влаштування 
дітей до дитячих будинків сімейного типу». 

3.  Службі у справах дітей Мукачівської міської ради, враховуючи зменшення 
кількості вихованців, підготувати проект додаткової угоди до договору про 
організацію діяльності на території міста Мукачева дитячого будинку 
сімейного типу сім’ї ***.  

4. Управлінню соціального захисту населення Мукачівської міської ради, в 
межах вимог чинного законодавства, з урахуванням зменшення кількості 
вихованців, зменшити матері-вихователю, *** суму виплат державної 



соціальної допомоги на утримання вихованців, грошове забезпечення та 
суму нарахувань на її загальнообов’язкове державне пенсійне страхування. 

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

 
 
 
Міський голова                                                                             А. БАЛОГА 

 


