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Про утворення прийомної сім’ї 
та влаштування до неї дитини 
 

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», статей 1, 6 Закону України від 13 січня 2005 року № 2342-IV «Про 
забезпечення організаційно - правових умов соціального захисту дітей - сиріт 
та дітей, позбавлених батьківського піклування», керуючись постановами 
Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2002 року № 565 «Про 
затвердження Положення про прийомну сім’ю» та від 24 вересня 2008 року 
№ 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної з 
захистом прав дитини», на підставі заяви громадян *** та ***, мешканців м. 
Ужгорода, вул. ***, буд. ***, кв. ***, висновку служби у справах дітей *** 
міськвиконкому про можливість утворення прийомної сім’ї від *** грудня 
*** року № ***, рекомендації *** обласного центру соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді про включення вищевказаних громадян до Єдиного 
електронного банку даних про потенційних прийомних батьків та довідки 
про проходження навчання кандидатів у прийомні батьки від *** березня *** 
року, з метою забезпечення належних умов для зростання в сімейному 
оточенні дитини, позбавленої батьківського піклування, виконком міської 
ради ВИРІШИВ:   

1. Утворити прийомну сім’ю на базі сім’ї подружжя ***, ***, та ***, 
***, мешканців м. Ужгорода, вул. ***, буд. ***, кв.*** . 

2. Влаштувати у сім’ю громадян на спільне проживання та виховання 
дитину:  

- ***, *** року народження, мати якої рішенням  *** міськрайонного 
суду *** області справа № *** від *** року позбавлена батьківських прав, 
відомості про батька згідно з витягом з Державного реєстру актів цивільного 
стану громадян про реєстрацію народження від *** року № *** записані 
відповідно до ч.1 ст.135 Сімейного кодексу України. Дитина перебуває на 
обліку служби у справах дітей *** міськвиконкому, як дитина позбавлена 
батьківського піклування, братів та сестер не має, підлягає усиновленю.  



3. Покласти на прийомних батьків *** та *** персональну 
відповідальність за збереження життя, здоров’я, фізичний та психологічний 
розвиток прийомної дитини: ***, *** року народження  

4. Службі у справах дітей (Арокгаті М.Ю.): 
- підготувати проект договору між прийомними батьками та 

виконавчим комітетом Ужгородської міської ради про влаштування дитини 
на виховання та спільне проживання у прийомній сім’ї; 

- надати прийомним батькам пакет документів на дитину передбачений 
законодавством; 

- здійснювати контроль за умовами проживання, виховання дитини у 
прийомній сім’ї відповідно до повноважень, визначених законодавством; 

- щорічно готувати звіт про стан утримання і розвитку дитини у 
прийомній сім’ї. 

5. Ужгородському міському центру соціальних служб для сім’ї, дітей 
та молоді (Фленько І.І.): 

- закріпити за прийомною сім’єю соціального працівника; 
- забезпечити соціальний супровід, надання комплексу послуг, 

спрямованих на створення належних умов функціонування прийомної сім’ї; 
- щорічно інформувати службу у справах дітей про ефективність 

функціонування прийомної сім’ї. 
6. Управлінню праці та соціального захисту населення (Сушко А.А.) 

призначити та здійснювати виплату державної соціальної допомоги на 
дитину, грошового забезпечення одному з прийомних батьків у межах 
видатків, передбачених у державному бюджеті. 

7. Ужгородській міській дитячій лікарні (Рошко І.Г.): 
- закріпити за дитиною дільничного лікаря; 
- забезпечити проходження дитиною двічі на рік медичного огляду та 

здійснення диспансерного нагляду за нею; 
- подавати службі у справах дітей щорічну інформацію про стан 

здоров’я дитини , дотримання прийомними батьками рекомендацій лікаря. 
8. Управлінню освіти (Бабунич О.Ю.): 
- забезпечити право дитини на здобуття нею повної загальної середньої 

освіти; 
- подавати службі у справах дітей щорічну інформацію про рівень 

розвитку та знань дитини, наявність шкільного одягу та шкільного приладдя, 
стан відвідування нею уроків та своєчасність і якість виконання домашніх 
завдань, участь дитини у гуртках, секціях, позашкільних заходах, участь 
батьків у вихованні дитини. 

9. Відділу у справах сім’ї та молоді управління у справах культури, 
спорту, сім’ї та молоді (Воловар Р.І.) забезпечити дитину пільговим 
оздоровленням. 

10. Рекомендувати Ужгородському МВ УМВС України в Закарпатській 
області (Калитич Є.М.): 

- закріпити за прийомною сім’єю дільничного інспектора міліції; 



- подавати службі у справах дітей щорічну інформацію про прояви 
асоціальної поведінки з боку батьків чи дитини, яка виховуються в 
прийомній сім’ї, порушення норм законодавства, офіційно зареєстровані 
правопорушення або їх відсутність, профілактику злочинності. 

11. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючого 
справами виконкому Геворкян Д.С. 
 
 
 
Міський голова                                                                                В. Погорелов 
 


