
 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

 

             м. Мукачево      № ____ 

 

 

Про затвердження Програми захисту прав дітей на 2022-2024 роки у новій 

редакції 

 

 

З метою створення умов впровадження в життя державних гарантій і 

конституційних прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, забезпечення їм належних умов проживання, виховання та 

збереження їх житлових та майнових прав; забезпечення розвитку на території 

міста сімейних форм виховання; комплексного розв’язання проблем 

профілактики дитячої безпритульності, жебрацтва, бездоглядності; соціального 

захисту дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, забезпечення 

дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа 

житлом, відповідно до ч.2 ст.97 Бюджетного кодексу України, ч.5 ст.25 Закону 

України «Про охорону дитинства», ч.8 ст.33 Закону України «Про 

забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування», враховуючи Порядок 

провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом 

прав дитини, затверджений постановою Кабінету Міністрів України №866 від 

24.09.2008, Постанову Кабінету Міністрів України №615 від 26.05.2021 року 

«Деякі питання забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, осіб з їх числа житлом та підтримки малих групових будинків», 

Постанову Кабінету Міністрів України №252 від 11.03.2022 «Деякі питання 

формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану» та п.22 

розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України, 

Порядок розроблення місцевих цільових програм, моніторингу та звітності про 

їх виконання, затверджений рішенням 66 сесії Мукачівської міської ради 7 

скликання від 31.10.2019 року №1574, керуючись ст.40, ч.6 ст.59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет 

Мукачівської міської ради ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити Програму  захисту прав дітей на 2022-2024 роки у 

новій редакції згідно додатку до даного рішення. 
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2. Фінансовому управлінню Мукачівської міської ради фінансування 

заходів, передбачених Програмою  захисту прав дітей на 2022-2024 роки у 

новій редакції, проводити в межах затверджених асигнувань в бюджеті 

Мукачівської міської територіальної громади на відповідні роки. 

 

3. Вважати таким, що втратило чинність рішення 15 сесії 

Мукачівської міської ради 8-го скликання №522 від 30.09.2021 «Про 

затвердження  програми «Захисту прав дітей» на 2022-2024 роки». 

 

4. Координацію за ходом виконання Програми покласти на 

начальника служби у справах дітей Мукачівської міської ради Ольгу Степанову.  

 

5.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого 

справами виконавчого комітету Мукачівської міської ради Олександра Лендєла. 

 

 

Міський голова                    Андрій БАЛОГА 

 

 

 

 


