
    
 

 
У К Р А Ї Н А 

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
_____________                                Мукачево                                 № __________ 
 
 
Про схвалення змін до Програми  захисту прав дітей на 2020 - 2022 роки, 
затвердженої рішенням 69 позачергової сесії Мукачівської міської ради 7-го 
скликання №1654 від 05.12.2019 року “Про затвердження Програми захисту 
прав дітей на 2020 -2022 роки” 
 

 Розглянувши проєкт змін до Програми захисту прав дітей на 2020-2022 
роки затвердженої рішенням 69 позачергової сесії Мукачівської міської ради 7-
го скликання №1654 від 05.12.2019 року “Про затвердження Програми захисту 
прав дітей на 2020 -2022 роки”, з метою створення належних умов виховання, 
навчання та розвитку дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, 
вихованців дитячих будинків сімейного типу, розташованих на території 
Мукачівської міської територіальної громади, враховуючи Порядок розроблення 
місцевих  цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання, 
затверджений рішенням 66 сесії 7 скликання Мукачівської міської ради від 
31.10.2019 року № 1574, керуючись пп.1 п.а. ст. 27, п.1 ч.2 ст.52, ч.6 ст.59  Закону 
України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет 
Мукачівської міської ради вирішив: 

1. Схвалити проєкт змін до пунктів 4.2 та 4.3 Додатку 2 до Програми захисту 
прав дітей на 2020 -2022 роки, затвердженої рішенням 69 позачергової сесії 
Мукачівської міської ради 7-го скликання №1654 від 05.12.2019 року “Про 
затвердження Програми захисту прав дітей на 2020 -2022 роки”, виклавши їх у 
новій редакції згідно Додатку до цього рішення.  

2. Начальнику служби у справах дітей (О. Степанова) подати схвалений проєкт 
змін до пунктів 4.2 та 4.3 Додатку 2 до Програми захисту прав дітей на 2020-2022 
роки, затвердженої рішенням 69 позачергової сесії Мукачівської міської ради 7-



го скликання №1654 від 05.12.2019 року “Про затвердження Програми захисту 
прав дітей на 2020 -2022 роки” на затвердження Мукачівській міській раді. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника служби у 
справах дітей Мукачівської міської ради О. Степанову. 
 
Міський голова                                               А. БАЛОГА 
 


