
 
 
 
 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
РІШЕННЯ 

 
             м. Мукачево        № ____ 

Про надання статусу дітям, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних 
конфліктів 

 

  Розглянувши заяву ***, *** року народження, внутрішньо переміщеної 
особи (довідка № *** від *** року про взяття на облік внутрішньо переміщеної 
особи), зареєстрованої в Донецькій області, м. Макіївка, вул. ***, ***, фактично 
проживає у м. Мукачеві, вул. ***, ***, яка звернулась від імені дітей: ***, *** 
р.н., ***, *** р.н., які відповідно довідок №*** та №*** від *** року про взяття 
на облік внутрішньо переміщеної особи, виданих управлінням соціального 
захисту населення Мукачівської міської ради *** року, висновку оцінки потреб 
сім’ї складеного комунальною установою «Центр надання соціальних послуг 
Мукачівської міської ради» *** року; рекомендацій комісії з питань захисту прав 
дитини (протокол № 13 від 20.07.2022 року); відповідно до пп.6 п.3 Порядку 
надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних 
конфліктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 квітня 
2017 р. № 268, п.3 Порядку провадження органами опіки та піклування 
діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого Постановою 
Кабінету Міністрів України № 866 від 24.09.2008р. «Питання діяльності органів 
опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», 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.Надати статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних 
конфліктів, ***, *** року народження (паспорт/ІD картка громадянина України 
№ ***, виданий Мукачівським міським відділом Головного управління 
Державної міграційної служби України в Закарпатській області), зареєстрованій 
в Донецькій області, м. Макіївка, вул. ***, ***, яка фактично проживає в м. 
Мукачеві, вул. ***, буд. ***, на підставі довідки № *** року про взяття на облік 
внутрішньо переміщеної особи, висновку оцінки потреб сім’ї складеного 
комунальною установою «Центр надання соціальних послуг Мукачівської 
міської ради» *** року, відповідно до якого вона зазнала психологічного 
насильства. 



2.Надати статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних 
конфліктів, ***, *** року народження, (свідоцтво про народження серія *** № 
***, видане Мукачівським міським відділом державної реєстрації актів 
цивільного стану Головного територіального управління юстиції у 
Закарпатській області), зареєстрованого в Донецькій області, м. Макіївка, вул. 
***,***, який фактично проживає в м. Мукачеві, вул. ***, ***, на підставі 
довідки №*** від *** року про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, 
висновку оцінки потреб сім’ї складеного комунальною установою «Центр 
надання соціальних послуг Мукачівської міської ради» *** року, відповідно до 
якого він зазнав психологічного насильства.. 

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

 

Міський голова                                                                           Андрій БАЛОГА 

 

 

 

 


