
 

 

                                      

    
УКРАЇНА 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

  РІШЕННЯ                           
    

 19 травня  2021 року                       Деражня                                         № 87 

 

 

Про погодження з рекомендаціями 

комісії з питань захисту прав 

дитини та надання висновку 

органу опіки та піклування 

 

   Розглянувши подання служби у справах дітей, рекомендації комісії з питань 

захисту прав дитини щодо надання  дозволу на отримання стаціонарної 

психіатричної допомоги малолітній дитині-сироті  Солом’яній Ангеліні 

Іванівні, 26.05.2007 р. н., керуючись законами України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», «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», статей 13, 15 закону України «Про психіатричну допомогу»,  

постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року  № 866 «Питання 

діяльності органів опіки і піклування, пов’язаної із захистом прав дитини, а 

також відповідно до п.3.5 наказу Міністерства охорони здоров’я № 400 від 

18.05.2013 року «Про вдосконалення порядку надання психіатричної 

допомоги дітям» враховуючи доцільність та обґрунтованість пропозицій 

комісії з питань захисту прав дитини, виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ:  

 



 

 

1. Погодитися з рекомендаціями комісії з питань захисту прав дитини про  

доцільність надання дозволу на отримання стаціонарної психіатричної 

допомоги малолітній Солом’яній Ангеліні Іванівні, 26.05.2007 р. н.. 

2.Надати до дитячого будинку Хмельницької обласної ради висновок органу 

опіки та піклування щодо доцільності надання стаціонарної психіатричної 

допомоги малолітній Солом’яній Ангеліні Іванівні, 26.05.2007 р. н. (згідно 

додатку). 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського 

голови  з питань діяльності виконавчих органів ради Андрія ІВАХОВА.                    

 

 

Міський голова                                                                         Андрій КОВПАК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток  

до рішення виконавчого комітету  



 

 

 від 19.05.2021 року № 87 
 

 

ВИСНОВОК 

ОРГАНУ ОПІКИ ТА ПІКЛУВАННЯ 

про надання стаціонарної психіатричної допомоги 

малолітній дитині-сироті  Солом’яній Ангеліні Іванівні, 26.05.2007 р.н. 

 

Вивчивши пакет документів, що надійшов до служби у справах дітей 

Деражнянської міської ради з Дитячого будинку Хмельницької обласної ради, 

де перебуває на державному утримані малолітня дитина-сирота  Солом’яна 

Ангеліна Іванівна, 26.05.2007 р.н., з проханням надати згоду на її стаціонарне 

лікування в КНП «Хмельницький обласний заклад з надання психіатричної 

допомоги» Хмельницької обласної ради, куди її направлено дитячим лікарем-

психіатром  КНП «Хмельницького обласного центру психічного здоров’я» за 

відповідним направленням від 19.05.2021 року.    

   У зв’язку із викладеним, керуючись постановою Кабінету Міністрів 

України від 24.09.2008 р. № 866 "Питання діяльності органів опіки та 

піклування, пов’язаної із захистом прав дитини", статті 4 Закону України «Про 

органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», статей 13, 

15 закону України «Про психіатричну допомогу» а також відповідно до п.3.5 

наказу Міністерства охорони здоров’я № 400 від 18.05.2013 року «Про 

вдосконалення порядку надання психіатричної допомоги дітям»,  взявши до 

уваги рекомендації комісії з питань захисту прав дитини від 19.05.2020 року 

протокол № 02, орган опіки та піклування вважає доцільним надання 

стаціонарної психіатричної допомоги малолітній Солом’яній Ангеліні 

Іванівні, 26.05.2007 року народження в КНП «Хмельницький обласний заклад 

з надання психіатричної допомоги» Хмельницької обласної ради.  

 

Міський голова           Андрій КОВПАК 

 


	РІШЕННЯ

