
 

 

УКРАЇНА 

  ХУСТСЬКА МІСЬКА РАДА 

                                 IІ   СЕСІЯ     VIII  СКЛИКАННЯ 
 

   РІШЕННЯ № 474 
 

20.10.2021                                                           м. Хуст 
 

Про внесення змін до рішення VIII  сесії Хустської  
міської ради VІІ скликання від 18.05.2018 р. № 985   

«Про Міську програму забезпечення права дитини  

на виховання у сімейному оточенні на 2018-2025  

роки» із змінами від 27.07.2018 № 1063,  31.10.2018  

№1170,  30.11.2018 №1213, 23.08.2019 №1547, 

24.10.2019  №1581,  16.12.2019  №1749, 25.03.2020  

№1885, 31.08.2020 №3021, 16.10.2020 № 3108  
 

          Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,  законів України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні 

установи для дітей», «Про забезпечення організаційно – правових умов соціального 

захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», враховуючи 

розпорядження голови Закарпатської обласної державної адміністрації від 

17.08.2021 №761 «Про розподіл субвенції з державного бюджету на проектні, 

будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних 

та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових 

будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, осіб з їх числа», рішення I сесії Хустської міської  ради VIІI скликання 

від 31.03.2021 № 133 «Про затвердження Порядку розроблення та виконання 

міських цільових програм» (із змінами від 30.07.2021 № 419), рішення виконавчого 

комітету Хустської міської ради від 24.09.2021  №442 «Про схвалення змін до 

Міської програми забезпечення прав дитини на виховання у сімейному оточенні на 

2018-2025 рр.», Хустська міська рада  
 

ВИРІШИЛА:  
 

1. Замінити словосполучення «Міська програма» на словосполучення «програма 

Хустської міської територіальної громади». 

2. Затвердити зміни до програми Хустської міської територіальної громади 

забезпечення права дитини на виховання у сімейному оточенні  на  2018 – 2025 

роки, затвердженої рішенням VIII сесії VII скликання Хустської міської  ради від 

18.05.2018 року №985 (зі змінами). 

2.1. Додатки до Програми 1, 2, 3 зі змінами (додаються). 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського 

голови  Калина В.Ю. та постійну депутатську комісію з питань соціально-

економічного розвитку, планування, бюджету, фінансів, розвитку підприємництва, 

автотранспорту, зв’язку, промисловості та торгівлі. 

 

Міський голова                      Володимир КАЩУК 


