
 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 

___17.03.2021____                                                                                                   №___130_____ 

                                                                 м. Лиман 

Про внесення змін та доповнень в 

рішення виконавчого комітету міської 

ради від 19.02.2020 року № 78 «Про 

затвердження нового складу комісії з 

питань захисту прав дитини та нового 

положення про комісію з питань 

захисту прав дитини міської ради» 

 

У зв’язку з внесенням змін до Постанови Кабінету Міністрів України від 

24.09.2008 року № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної 

із захистом прав дитини»,  керуючись ст. 34 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, виконавчий комітет міської ради   
   

В И Р І Ш И В: 

1. Внести зміни в Положення про комісію з питань захисту прав дитини 

(додаток 2), затверджене рішенням виконавчого комітету міської ради від 

19.02.2020 року № 78 «Про затвердження нового складу комісії з питань 

захисту прав дитини та нового положення про комісію з питань захисту прав 

дитини міської ради»: 

1) підпункт 1 пункту 4 викласти в такій редакції: «1) затверджує 

індивідуальний план соціального захисту дитини, яка перебуває у 

складних життєвих обставинах, дитини-сироти та дитини, 

позбавленої батьківського піклування, який складається за формою, 

затвердженою Мінсоцполітики, членами міждисциплінарної команди 

із числа органів місцевого самоврядування, зокрема служби у справах 

дітей, виконавчих органів міської ради з питань освіти, охорони 

здоров’я, соціального захисту населення, уповноважених підрозділів 

органів Національної поліції, закладів освіти, охорони здоров’я, 

соціального захисту населення (далі - уповноважені суб’єкти), 

контролює виконання уповноваженими суб’єктами заходів цього 

плану відповідно до їх компетенції, забезпечує його перегляд та 

коригування»; 

2) підпункт 3 пункту 4 викласти в такій редакції: «3) розглядає 

підготовлені уповноваженими суб’єктами матеріали про стан сім’ї, 

яка перебуває у складних життєвих обставинах, у тому числі сім’ї, в 

якій батьки не виконують батьківських обов’язків (існує ризик 

відібрання дитини чи дитину вже відібрано у батьків без позбавлення 

їх батьківських прав), сім’ї, дитина з якої влаштовується до закладів 



інституційного догляду та виховання дітей на цілодобове 

перебування за заявою батьків, сім’ї, в якій вчинено домашнє 

насильство сто воно дітей та за участю дітей, і за результатами 

розгляду цих матеріалів подає уповноваженим суб’єктам 

рекомендації щодо доцільності: 

обов’язкового надання соціальних послуг особам, які не 

виконують батьківських обов’язків, вчинили домашнє 

насильство чи жорстоке поводження з дитиною; 

направлення (в разі потреби) батьків, які неналежно виконують 

батьківські обов’язки, для проходження індивідуальних 

корекційних програм до уповноважених суб’єктів, які 

відповідно до компетенції розробляють і виконують такі 

програми»; 

3) підпункт 4 пункту 4 викласти в такій редакції: «4) розглядає питання 

щодо обґрунтованості обставин, за яких відсутні можливості для 

здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за місцем 

проживання (перебування), та приймає рішення про доцільність 

влаштування дитини до закладу охорони здоров’я, загальної 

середньої освіти (у тому числі спеціальної та спеціалізованої), іншого 

закладу або установи (незалежно від форми власності та 

підпорядкування), в яких проживають діти-сироти та діти, позбавлені 

батьківського піклування, за заявою батьків із визначенням строку її 

перебування в закладі»; 

4) підпункт 5 пункту 4 доповнити новим абзацом такого змісту: «Під час 

ухвалення рішення про доцільність влаштування дитини до закладу 

охорони здоров’я, загальної середньої освіти (у тому числі 

спеціальної та спеціалізованої), іншого закладу або установи 

(незалежно від форми власності та підпорядкування), в яких 

проживають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського 

піклування, враховується думка дитини у разі, коли вона досягла 

такого віку та рівня розвитку, що може її висловити»; 

5) пункт 8 доповнити новим абзацом такого змісту: «Особи, залучені до 

участі в засіданні комісії, зобов’язані дотримуватись принципів 

діяльності комісії, зокрема не розголошувати стороннім особам 

відомості, що стали їм відомі у зв’язку з участю у роботі комісії, і не 

використовувати їх у своїх інтересах або інтересах третіх осіб».   

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

Афоніна Ю.А. 

 

 

 

Міський голова                                                                          О.В.Журавльов 

 

 

 


