
 
 
 
 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
РІШЕННЯ 

 
__________                                       м. Мукачево              №______ 

 

Про встановлення опіки 
над дітьми, які залишились 
без батьківського піклування 

 
Розглянувши на засіданні комісії з питань захисту прав дитини 

Мукачівської міської ради заяви, осіб, які виявили бажання взяти під опіку та 
піклування дітей, які внаслідок військової агресії Російської Федерації проти 
України залишились без батьківського піклування,  розлучились з сім’ями та без 
супроводу дорослих опинились на території Мукачівської міської територіальної 
громади, зважаючи на думку дітей, наявність між ними та майбутнім опікуном 
родинних стосунків, з метою реалізації права дітей-сиріт, на влаштування до 
сімейних форм виховання, враховуючи їх вік, фактичне місце проживання та 
стосунки, що склалися між дітьми та дорослими, на підставі висновків служби у 
справах дітей та рекомендацій комісії з питань захисту прав дитини Мукачівської 
міської ради відповідно до актів про виявлення дітей, які залишилася без 
батьківського піклування, внаслідок військової агресії Російської Федерації 
проти України, п.3 Змін що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України 
щодо захисту прав дітей на період надзвичайного або воєнного стану, 
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22.03.2022 року № 
349, статей 243, 244, 246, 247, 249 Сімейного кодексу України, пунктів 42-44, 46-
49 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із 
захистом прав дитини, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України 
№ 866 від 24.09.2008 року «Питання діяльності органів опіки та піклування, 
пов’язаної із захистом прав дитини», 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. Тимчасово, на час дії на території України воєнного стану, встановити 

опіку або піклування над дітьми, які залишились батьківського піклування:  
***.  



 
 
 
 
2. Призначити *** опікуном дитини, яка залишились батьківського 

піклування, ***. 
 
3. Призначити *** опікуном дітей, які залишились без батьківського 

піклування ***. 
 

4.  Призначити *** піклувальником дитини, яка залишились без 
батьківського піклування, ***. 

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

розвиток дітей, які залишились батьківського піклування ***, здобуття ними 
освіти покласти на опікунів та піклувальників.  

 
6. Зобов’язати опікунів та піклувальників:  

1) Укласти угоду з лікарем КНП «Центр первинної медико-санітарної 
допомоги Мукачівської міської територіальної громади» про надання 
підопічним дітям медичних послуг та двічі в році здійснювати їх повне 
медичне обстеження. 

3) Звернутися до управління соціального захисту населення Мукачівської 
міської ради для призначення державної соціальної допомоги на дітей, 
вимушених переселенців, влаштованих під їх опіку або піклування. 

4) Вирішити питання здобуття підопічними дітьми повної загальної 
освіти. 

 
7.         Службі у справах дітей Мукачівської міської ради здійснювати 

постійний контроль за умовами проживання, виховання і розвитку дітей, які 
залишились без батьківського піклування, станом виконання опікунами та 
піклувальниками, покладених на них обов’язків. 

 

8. Комунальному некомерційному підприємству «Центр первинної медико-
санітарної допомоги Мукачівської міської  територіальної громади» вирішити 
питання закріплення за дітьми, які залишились батьківського піклування, 
сімейного лікаря, забезпечення їх медичним обслуговуванням (у тому числі 
стоматолога-ортопеда). 

 
 
 
 



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

ради:  вирішити питання здобуття дітьми, які залишились батьківського 
піклування,   повної загальної та позашкільної освіти і вирішити питання їх 
психологічного супроводу за місцем навчання. 

 

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

 
 

 
Міський голова                                                                               Андрій   БАЛОГА 
 

 
 


