
УКРАЇНА
МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА

   15 сесія 8-го скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 30 вересня 2021          Мукачево №522

Про затвердження програми “Захисту прав дітей” на 2022-2024 роки.

З метою створення умов для впровадження в життя державних гарантій і 

конституційних прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, забезпечення їм належних умов проживання та виховання; 

розвитку на території  міста сімейних форм виховання; комплексного 

розв'язання проблем профілактики дитячої безпритульності, жебрацтва, 

бездоглядності; соціального захисту дітей, які опинились у складних життєвих 

обставинах, на виконання у 2022-2024 роках Закону України «Про 

забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування», Постанови Кабінету Міністрів 

України № 866 від 24.09.2008 року «Питання діяльності органів опіки та 

піклування, пов'язаної із захистом прав дитини», Постанови Кабінету 

Міністрів України № 585 від 01.06.2020 року «Про забезпечення соціального 

захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах», враховуючи 

рекомендації постійної комісії з питань бюджету та регламенту (протокол №1 

від  29.09.2021 р.), враховуючи рекомендації постійної комісії з питань 

гуманітарної політики (протокол №1 від  29.09.2021 р.), Мукачівська міська 

рада вирішила: 

1. Затвердити програму «Захисту прав дітей» на 2022-2024 роки згідно 

додатку до даного рішення.

2. Вважати такими, що втратили чинність:� 

2.1. рішення 69 позачергової сесії Мукачівської міської ради 7-го кликання 

№1654 від 05.12.2019 року “Про затвердження Програми захисту прав дітей на 

2020 -2022 роки.”;

2.2. рішення 11 чергової сесії Мукачівської міської ради 8-го скликання № 

427 від 29.07.2021 року “Про внесення 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.”

3. Фінансовому управлінню Мукачівської міської ради  (М. Тоба) 

проводити фінансування програми в межах затверджених асигнувань в 

бюджеті на відповідний бюджетний рік.

4. Координацію виконання програми покласти на службу у справах дітей 

Мукачівської міської ради.

5 . Встановити, що дане рішення набуває чинності з 01.01.2022 року.
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів Мукачівської міської 
ради Іванчо В.І., та постійну комісію з питань гуманітарної політики 
Мукачівської міської ради.
� � � � 

Міський голова                                                                                      А. БАЛОГА


