
 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

 

             м. Мукачево      № ____ 

 

 

Про тимчасове встановлення опіки 

над дитиною, позбавленою 

батьківського піклування 

 

Розглянувши заяву, кандидата в усиновителі Хома Еріки Федорівни, 

мешканки м. Мукачева, вул. Петефі Шандора, 15, яка встановила контакт та 

почала процедуру усиновлення дитини, Петренка Павла Андрійовича, 

28.04.2022 року народження, позбавленого батьківського піклування, 

влаштованого до КНП «Обласний будинок дитини», про тимчасове 

влаштування хлопчика під її опіку до остаточного вирішення судом питання 

його усиновлення, з метою реалізації його права на виховання в сімейному 

оточенні, зважаючи на вік дитини, наявність у майбутнього опікуна 

належних матеріально-побутових умов для його проживання, виховання та 

розвитку дитини, проходження подружжям Хома-Орос курсу підготовки з 

питань виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, в Закарпатському обласному центрі соціальних служб та 

отримання ними позитивних рекомендацій, на підставі висновку служби у 

справах дітей Мукачівської міської ради, відповідно до ст. ст. 243, 244, 246, 

247, 249 Сімейного кодексу України, ст. ст. 56, 59, 61-63 Цивільного кодексу 

України п. п. 42-48 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 

ст. 40, ч.1 ст. 52, ч. 6 ст. 59 Закону України Про місцеве самоврядування в 

Україні», виконавчий комітет Мукачівської міської ради ВИРІШИВ: 

1. Тимчасово, до усиновлення дитини, встановити опіку над дитиною, 

позбавленою батьківського піклування, Петренко Павлом Андрійовичем, 

28.04.2022 року народження. 
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2. Призначити Хома Еріку Федорівну, 18.10.1981 року народження, 

мешканку м. Мукачева вул. Петефі Шандора, 15, опікуном над дитиною, 

позбавленою батьківського піклування, Петренко Павлом Андрійовичем, 

28.04.2022 року народження. 

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

розвиток дитини, позбавленої батьківського піклування, Петренко Павла 

Андрійовича, 28.04.2022 року народження, покласти на опікуна, Хома Еріку 

Федорівну. 

4. Зобов’язати опікуна Хома Еріку Федорівну: 

1) Укласти угоду з лікарем КНП «Центр первинної медико-санітарної 

допомоги Мукачівської міської територіальної громади» про надання 

дитині, позбавленій батьківського піклування, Петренко Павлу 

Андрійовичу, 28.04.2022 року народження, медичних послуг та двічі в році 

здійснювати його повне медичне обстеження. 

2) Надати управлінню соціального захисту населення Мукачівської 

міської ради пакет документів, необхідний для призначення державної 

соціальної допомоги на дитину, позбавлену батьківського піклування, 

влаштовану під її опіку. 

 

5.  Службі у справах дітей Мукачівської міської ради здійснювати постійний 

контроль за умовами проживання, виховання і розвитку дитини, позбавленої 

батьківського піклування, Петренко Павла Андрійовича, 28.04.2022 року 

народження, та станом виконання опікуном покладених на неї обов’язків. 

 

6.  Комунальному некомерційному підприємству «Центр первинної                  

медико-санітарної допомоги Мукачівської міської територіальної громади» 

закріпити за дитиною, позбавленою батьківського піклування,  Петренко 

Павлом Андрійовичем, 28.04.2022 року народження, сімейного лікаря, 

забезпечення його медичним Управлінню освіти, культури, молоді та спорту 

Мукачівської міської ради. 

 

7. Мукачівському районному управлінню поліції ГУНП в Закарпатській 

області сприяти закріпленню за дитиною, позбавленою батьківського 

піклування, Петренко Павлом Андрійовичем, 28.04.2022 року народження, 

дільничного офіцера поліції та вирішенню питання подання службі у справах 

дітей Мукачівської міської ради інформації щодо можливих порушень її прав 

та неналежного поводження з нею з боку опікуна або інших осіб. 



 

3 

8. Управлінню соціального захисту населення Мукачівської міської 

ради, у межах вимог чинного законодавства, призначити опікуну Хома Еріці 

Федорівні виплати соціальної допомоги на утримання дитини, позбавленої 

батьківського піклування, Петренко Павла Андрійовича, 28.04.2022 року 

народження, влаштованого під її опіку. 

9. Визнати таким, що втратив чинність п.5 рішення виконавчого 

комітету Мукачівської міської ради від 26.07.2022 року № 311 «Про реєстрацію 

народження, надання статусу та влаштування дитини» 

10. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника 

служби у справах дітей Мукачівської міської ради Ольгу Степанову. 

 

 
 

Міський голова                                                                           Андрій БАЛОГА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


