
 
 
 
 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
РІШЕННЯ 

 
23.11.2021           м. Мукачево       № 459 

 
 

Про утворення прийомної сім’ї  
*** та влаштування дітей 
 
 
  Розглянувши заяву *** з метою забезпечення належних умов для зростання в 
сімейному оточенні дітей, позбавлених батьківського піклування, шляхом 
влаштування їх на виховання та спільне проживання до прийомної сім’ї, 
враховуючи думку дітей, рекомендації Закарпатського обласного центру 
соціальних служб № 04-20/Р12 від 29.10.2021 року, рекомендації комісії з питань 
захисту прав дитини Мукачівської міської ради ( протокол № 20 від 03.11.2021 
року),  висновок служби у справах дітей № 885 від 18.11.2021 року про 
можливість створення заявницею прийомної сім’ї та доцільність влаштування на 
виховання та спільне проживання дітей, позбавлених батьківського піклування,  
відповідно до ст.ст.1,11 Закону України «Про забезпечення організаційно-
правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування», ст.ст. 256-1 - 256-6  Сімейного кодексу України, 
Постанови Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 № 565 «Про затвердження 
Положення про прийомну сім’ю», Порядку призначення і виплати державної 
соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам 
за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних 
сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною», затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 № 81, ст. 7 Закону України «Про 
Державний бюджет України на 2016 рік», наказу Державного департаменту з 
усиновлення та захисту прав дитини від 18.06.2008 № 82 «Про удосконалення 
роботи служб у справах дітей щодо розвитку сімейних форм виховання», Указу 
Президента України від 16.12.2011 №1163/2011 «Про питання щодо 
забезпечення реалізації прав дітей в Україні», 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. Утворити в місті Мукачеві *** прийомну сім’ю ***. 
2.  З 01.12.2021 влаштувати до прийомної сім’ї *** на спільне 

проживання і виховання брата та сестер з однієї родини: ***. 
 Розпорядженням голови Мукачівської районної державної адміністрації № 

155 від 28.03.2016 року  «Про надання статусу дітей, позбавлених батьківського 
піклування» вищенаведеним дітям надано статус дітей, позбавлених 
батьківського піклування. З 15.03.2019 року діти перебувають на обліку дітей, 
які можуть бути усиновлені. З 24.12.2020 року вони перебувають на обліку *** 
сестру ***.   

 
3. Персональну відповідальність за життя, здоров’я та психологічний 

розвиток дітей, ***. 
 
4.  Службі у справах дітей Мукачівської міської ради: 

1) Підготувати проєкт договору між *** та виконавчим комітетом 
Мукачівської міської ради про влаштування дітей до прийомної сім'ї ***  на  
виховання  та  спільне  проживання. 

2) Здійснювати постійний контроль за умовами проживання, виховання і 
розвитку дітей, позбавлених батьківського піклування ***, і станом виконання 
прийомною матір’ю  покладених на неї обов’язків. 

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

5. Зобов’язати прийомну матір, ***: 
 

1) Укласти угоду з лікарями КНП «Центр первинної медико-санітарної 
допомоги Мукачівської міської територіальної громади» про надання 
прийомним дітям 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 прийомних 
дітей, грошове забезпечення та суму нарахувань на загальнообов’язкове 
державне пенсійне страхування прийомної матері. 



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 
прийомних дітей. 

 
6. 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 прийомною 
матір’ю *** рекомендацій лікарів. 

 
7. Управлінню освіти, культури, молоді та спорту Мукачівської міської 

ради: 
1) Забезпечити умови для здобуття дітьми, позбавленими батьківського 

піклування: *** 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 прийомних дітей, 
відвідування ними гуртків, секцій, позашкільних заходів, наявність у них 
шкільного приладдя, сезонного одягу, відвідування ними гуртків, секцій, 
позашкільних заходів, спосіб розв'язання психологічних проблем, що виникають 
у них, та стан виконання прийомною матір’ю, обов'язків по догляду, вихованню 
та навчанню дітей. 

 

8. 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 прийомної матері, *** або 
інших осіб. 



 

9. Управлінню соціального захисту населення Мукачівської міської ради: 
1) Вирішити питання закріплення за прийомною сім’єю *** та 

направлення інформації щодо результатів цього супроводу до служби у 
справах дітей Мукачівської міської ради; 

2) В межах вимог чинного законодавства, призначити *** виплати 
державної соціальної допомоги на утримання прийомних дітей, грошове 
забезпечення прийомній матері та суму нарахувань на її 
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування. 

 
10. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника служби у 

справах дітей Мукачівської міської ради Ольгу Степанову. 
 

 
Міський голова                                                                                      Андрій БАЛОГА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


