
 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

 

             м. Мукачево      № ____ 

 

 

 

Про встановлення опіки над  

дитиною, позбавленою батьківського 

піклування та призначення опікуна 

 

 

Розглянувши заяву Химіч Іванни Юріївни, 07.05.1992 року народження, 

мешканки Мукачівському району, с. Нове Давидково, вул. Набережна, 81а, яка  

разом з чоловіком, Химіч Олександром Георгійовичем,  з 30.03.2022 року, 

перебуває на обліку кандидатів в усиновлювачі у службі у справах дітей 

Мукачівської міської ради, про встановлення опіки над дитиною, позбавленою 

батьківського піклування,  Макарчуком Марком Миколайовича, 29.04.2021 

року народження, з яким 06.10.2022 року вони встановили контакт та якого 

виявили бажання усиновити; зважаючи на стан здоров’я заявниці, наявність у 

неї належних доходів та матеріальних та побутових умов для проживання, 

виховання та розвитку дитини, проходження нею курсу підготовки з питань 

виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з метою 

реалізації права дитини, яка тривалий час провела у лікувальному закладі, на 

виховання в сімейному оточенні, на підставі висновку служби у справах дітей 

про доцільність встановлення опіки № 679/01/61-22 від 20.10.2022 року, 

враховуючи рекомендації комісії з питань захисту прав дитини ( протокол № 17 

від 19.11.2022 року), відповідно до ст.ст. 243, 244, 246, 247, 249 Сімейного 

кодексу України, ст.ст. 56, 58, 61 Цивільного кодексу України, п.п. 42-47 

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. Встановити опіку над дитиною, позбавленою батьківського 

піклування, Макарчук Марком Миколайовичем, 29.04.2021 року народження. 
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2. Призначити Химіч Іванну Юріївну, 07.05.1992 року народження, 

яка мешкає за адресою: вул. Набережна, 81а с. Нове Давидково,  Мукачівського 

району Закарпатської області, опікуном дитини, позбавленої батьківського 

піклування, Макарчук Марка Миколайовича, 29.04.2021 року народження. 

 

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

розвиток дитини, позбавленої батьківського піклування, Макарчук Марка 

Миколайовича, 29.04.2021 року народження, покласти на опікуна, Химіч Іванну 

Юріївну. 

4. Зобов’язати Химіч Іванну Юріївну:  

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

допомоги Мукачівської міської територіальної громади» про надання  дитині, 

позбавленій батьківського піклування, Макарчук Марку Миколайовичу, 

29.04.2021 року народження, медичних послуг. 

2) Надати управлінню соціального захисту населення Мукачівської 

міської ради пакет документів, необхідний для призначення державної 

соціальної допомоги на дитину, влаштовану під її опіку та піклування. 

 

5.  Службі у справах дітей Мукачівської міської ради здійснювати 

постійний контроль за умовами проживання, виховання і розвитку дитини, 

позбавленої батьківського піклування, Макарчук Марка Миколайовича, 

29.04.2021 року народження, в сім’ї опікуна та станом виконання опікуном 

покладених на неї обов’язків. 
 

6. Комунальному некомерційному підприємству «Центр первинної 

медико-санітарної допомоги Мукачівської міської  територіальної громади» 

вирішити питання закріплення за дитиною, позбавленою батьківського 

піклування, Макарчук Марком Миколайовичем, 29.04.2021 року народження, 

сімейного лікаря, забезпечення його медичним обслуговуванням (у тому числі 

стоматолога-ортопеда). 

 

7. Управлінню соціального захисту населення Мукачівської міської ради, у 

межах вимог чинного законодавства, призначити опікуну, Химіч Іванні Юріївні 

виплати соціальної допомоги на утримання дитини, позбавленої батьківського 

піклування, Макарчук Марка Миколайовича, 29.04.2021 року народження. 
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8. Визнати таким що втратив чинність п.4 рішення виконавчого комітету 

Мукачівської міської ради № 150 від 20.04.2022 року  «Про реєстрацію 

народження, надання статусу та влаштування дитини». 

 

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника служби 

у справах дітей Мукачівської міської ради Ольгу Степанову. 

 

 

 

Міський голова                                                                               Андрій   БАЛОГА 

 

 

 

 


