
 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
РІШЕННЯ 

 
23.11.2021            м. Мукачево         № 456 

 
 

Про влаштування дітей до дитячого будинку сімейного типу 

 
 Розглянувши заяву батьків-вихователів дитячого будинку сімейного типу 
***, які виявили бажання збільшити кількість своїх вихованців та додатково 
влаштувати на виховання та спільне проживання у свою родину ще двох дітей, 
позбавлених батьківського піклування, взявши до уваги наявність у будинку, 
розташованому в м. Мукачеві, ***, належних матеріально-побутових 
можливостей для збільшення кількості вихованців, створення для додатково 
влаштованих дітей належних умов для проживання, виховання та розвитку, 
враховуючи вік та думку дітей: Астаф’єва Григорія Леонідовича, 18.04.2010 року 
народження та Астаф’єва Леоніда Леонідовича, 15.11.2011 року народження,  на 
підставі висновку служби у справах дітей Мукачівської міської ради щодо 
можливості збільшення кількості вихованців,  відповідно до ст. ст. 256-5–256-8 
Сімейного кодексу України, п.п.11,12 Положення про дитячий будинок 
сімейного типу, затвердженого Постановою  Кабінету Міністрів України № 564 
від 26.04.2002 року, 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. Влаштувати на виховання та спільне проживання до дитячого 
будинку сімейного типу сім’ї Гедз, розташованого в м. Мукачеві ***який 
здійснює діяльність на підставі договору № 6, укладеного батьками-
вихователями з виконавчим комітетом Мукачівської міської ради 25.05.2018 
року та додаткової угоди до цього договору від 21.12.2020 року, дітей, 
позбавлених батьківського піклування: ***. Діти перебувають на обліку служби 
у справах дітей Мукачівської міської ради, є братом та сестрою, інших братів та 
сестер не мають, усиновленню не підлягають.  

 



2. Персональну відповідальність за життя, здоров’я та психологічний 
розвиток дітей, позбавлених батьківського піклування: ***, покласти на батьків-
вихователів дитячого будинку сімейного типу ***. 

3. Зобов’язати батьків-вихователів ***: 
1)  Укласти угоду з лікарями КНП «Центр первинної медико-санітарної 

допомоги Мукачівської міської територіальної громади» про надання 
влаштованим вихованцям медичних послуг та двічі в році здійснювати їх повне 
медичне обстеження. 

2) Щороку надавати управлінню соціального захисту населення 
Мукачівської міської ради оновлений пакет документів, необхідний для 
призначення виплат державної соціальної допомоги на утримання вихованців, 
грошове забезпечення та суму нарахувань на загальнообов’язкове державне 
пенсійне страхування батьків-вихователів. 

3) Вирішити питання здобуття влаштованими дітьми повної загальної та 
позашкільної освіти. 

4) Щорічно, до 20 грудня, надавати службі у справах дітей Мукачівської 
міської ради звіт про стан виховання, утримання та розвитку влаштованих 
вихованців. 

4.  Службі у справах дітей Мукачівської міської ради: 
1) Враховуючи збільшення кількості вихованців, підготувати проект 

додаткової угоди до договору про організацію діяльності на території міста 
Мукачева дитячого будинку сімейного типу сім’ї Гедз;  

2) Здійснювати постійний контроль за умовами проживання, виховання 
і розвитку дітей, позбавлених батьківського піклування: ***та станом виконання 
батьками-вихователями покладених на них обов’язків. 

3) Щороку готувати для розгляду на комісії з питань захисту прав дитини 
Мукачівської міської ради звіт про стан виховання, утримання та розвитку 
влаштованих дітей. 

5. Комунальному некомерційному підприємству «Центр первинної медико-
санітарної допомоги Мукачівської міської територіальної громади»: 

1) Вирішити питання закріплення за дітьми, позбавленими 
батьківського піклування, *** сімейного лікаря та забезпечення їх медичним 
обслуговуванням (у тому числі стоматолога-ортопеда). 

2) Організувати умови для проходження дітьми двічі на рік медичного 
огляду, у разі потреби, взяття їх на диспансерний облік, здійснення постійного 
медичного нагляду та своєчасного лікування. 

3) Вирішити питання подання службі у справах дітей Мукачівської 
міської ради щорічного звіту про стан здоров’я дітей та дотримання батьками-
вихователями рекомендацій лікарів. 



 
6. Управлінню освіти, культури, молоді та спорту Мукачівської міської ради: 

1) Забезпечити *** повної загальної та позашкільної освіти. 
2) Вирішити питання психологічного супроводу дітей за місцем їх 

навчання. 
3) Відповідно до віку та можливості, організувати умови для їх 

щорічного пільгового оздоровлення. 
4) Вирішити питання подання службі у справах дітей Мукачівської 

міської ради щорічного звіту про рівень розвитку та знань дітей, позбавлених 
батьківського піклування: *** відвідування ними гуртків, секцій, позашкільних 
заходів, наявність у них шкільного приладдя, сезонного одягу, відвідування 
ними гуртків, секцій, позашкільних заходів,  способи розв'язання психологічних 
проблем, що виникають у дітей, інформацію про стан виконання батьками-
вихователями обов'язків по догляду, вихованню та навчанню дітей. 

7. Мукачівському районному управлінню поліції ГУНП в 
Закарпатській області сприяти закріпленню за дітьми, позбавленими 
батьківського піклування: *** дільничного інспектора та вирішенню питання 
щорічного подання службі у справах дітей Мукачівської міської ради інформації, 
щодо проявів асоціальної поведінки з боку дітей, можливих порушень їх прав та 
неналежного поводження з ними з боку батьків-вихователів або інших осіб. 

8. Управлінню соціального захисту населення Мукачівської міської 
ради: 

1) Вирішити питання закріплення за дитячим будинком сімейного типу 
соціального працівника; надання комплексу послуг, спрямованих на створення 
належних умов його функціонування, забезпечення соціального супроводу ново 
влаштованих вихованців: *** та направлення інформації щодо результатів цього 
супроводу до служби у справах дітей Мукачівської міської ради; 

2) В межах вимог чинного законодавства, з урахуванням збільшення 
кількості вихованців, матері-виховательці, ***, змінити суму виплат державної 
соціальної допомоги на утримання вихованців, грошове забезпечення та суму 
нарахувань на її загальнообов’язкове державне пенсійне страхування. 

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника служби у 
справах дітей Мукачівської міської ради Ольгу Степанову. 
 
 
Міський голова                                                                              Андрій БАЛОГА 
 
 
 



 


