
 

У кра їна  

Бережанська міська рада Тернопільської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
 

від 27 липня  2018 року                        № 622 

 

Про внесення змін і доповнень у «Положення про 

комісію Бережанської міської ради з питань захисту 

прав дитини», затвердженого   рішенням  виконавчого 

комітету Бережанської міської ради від 26 квітня 

2016 року № 42 «Про затвердження Положення та 

складу комісії з питань захисту прав дитини» 

 

 

Керуючись ч.1 п. «б»  ст.34 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 24 вересня 

2008 року  №866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із 

захистом прав дитини», постанови Кабінету Міністрів України від 9 серпня 

2017 року  №576 «Про внесення змін до Типового положення про комісію з 

питань захисту прав дитини і Положення про загальноосвітній навчальний 

заклад», постанови Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2018 року 

№301 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 24 

вересня 2008 р. №866 і від 5 квітня 2017 р. №268», на підставі делегованих 

повноважень, виконавчий комітет Бережанської міської ради, 

В И Р І Ш И В: 

1. Внести зміни  і доповнення  у «Положення про комісію Бережанської 

міської ради з питань захисту прав дитини», затвердженого  рішенням 

виконавчого комітету міської ради від 26 квітня 2016 року № 42 «Про 

затвердження Положення та складу комісії з питань захисту прав дитини» 

(додаток 1),  а саме: 

1.1. Підпункт 2 пункту 4 положення про комісію Бережанської міської 

ради з питань захисту прав дитини, доповнити абзацом такого змісту:  

«- надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та 

збройних конфліктів;». 

1.2. Пункт 4 доповнити  підпунктом 4 наступного змісту:  

«4) Розглядає питання щодо обґрунтованості обставин, за яких 

відсутні можливості для здобуття дитиною повної загальної середньої 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/866-2008-%D0%BF/paran387#n387


освіти за місцем проживання (перебування), та приймає рішення про 

доцільність влаштування дитини до загальноосвітньої школи-інтернату I-

III ступеня за заявою батьків із визначенням строку її перебування у 

школі-інтернаті. 

Під час прийняття рішення про доцільність влаштування дитини до 

загальноосвітньої школи - інтернату I-III ступеня враховується думка 

дитини, якщо вона досягла такого віку та рівня розвитку, що може її 

висловити.». 
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови Захарківа О.М. 

 

 

     Міський голова      В.Я. МУЗИЧКА  

 
                    Безусова Т.В. 

 

 

 

 

 

 

 


