
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

08.07.2015          Ужгород               № 204 
 
Про надання дозволів на посвідчення правочинів  
про відчуження та набуття майна, надання статусу, 
призначення піклування, звільнення від обов�язків  
опікуна, внесення змін до рішення виконкому  
 

Розглянувши подані матеріали, враховуючи протокол № 13 комісії з 
питань захисту прав дитини 22.06.2015 року, керуючись статтями 177, 243, 244   
Сімейного Кодексу України, статтями 61-63, 75, 1273 Цивільного кодексу 
України, статтею 12 Закону України "Про основи соціального захисту 
бездомних громадян і безпритульних дітей", постановою Кабінету Міністрів 
України від 24.09.2008 року № 866 "Питання діяльності органів опіки та 
піклування, пов'язаної із захистом прав дитини", виконком міської ради 
ВИРІШИВ: 

 
1. Надати дозвіл на посвідчення угод про вчинення правочинів від імені 

дітей щодо майна, право власності, або право користування яким мають діти, 
таким громадянам: 

1.1. Гр. ***, мешканці м. Ужгород, вул. ***, буд. ***, на укладення та 
підписання договору дарування на ім'я *** 1/4 частини житлового будинку 
загальною площею ***, кв.м., житловою *** кв.м., за адресою: м. Ужгород, вул. 
***, буд. ***, право користування яким має малолітня ***, *** р.н. 

1.2. Гр. ***, мешканцю м. Ужгород, вул. ***, буд. ***, кв. ***, на 
укладення та підписання договору дарування на ім'я *** чотирикімнатної 
приватизованої квартири загальною площею *** кв.м., житловою *** кв.м., за 
адресою: м. Ужгород, вул. ***, буд. ***, кв. ***, право користування якою має 
малолітній ***, *** р.н. 

1.3. Гр. ***, мешканці м. Ужгород, вул. ***, буд. ***, кв. *** на надання 
згоди неповнолітньому ***, *** р.н., на прийняття у дарунок трикімнатної 
приватизованої квартири загальною площею *** кв.м., житловою *** кв.м., за 
адресою м. Ужгород, вул. ***, буд. ***, кв. ***.  

 
1.4. Гр. ***, мешканці м. Ужгород, вул. ***, буд. ***, кв. *** на надання 

згоди неповнолітньому, ***, *** р.н., на укладення та підписання договору 
купівлі-продажу, купівлю однокімнатної квартири загальною площею *** кв.м., 
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за адресою: м. Ужгород, вул. ***, буд. ***, кв. ***. 
1.5. Гр. ***, мешканці м. Ужгород, вул. ***, буд. ***, кв. ***, на надання 

згоди неповнолітньому ***, *** р.н., на відмову від належної йому за законом 
частини спадкового майна після смерті батька *** на користь матері ***, що 
складається із: 

- двокімнатної приватизованої квартири загальною площею *** кв.м., 
житловою *** кв.м., за адресою м. Ужгород, вул. ***, буд. ***, кв. ***; 

- магазину після внутрішнього перепланування загальною площею *** 
кв.м., за адресою м. Ужгород, пл. ***, буд. ***; 

- 1/2 частини об�єкту незавершеного будівництва та 1/2 частини 
земельної ділянки під ним, площею *** га. за адресою Ужгородський район, с. 
Сторожниця, вул. ***, буд. ***; 

- земельної ділянки площею *** га. за адресою м. Ужгород, вул. ***, *** 
та будівлі, яка на ній знаходиться. 
 

2. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 
року № 866 "Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із 
захистом прав дитини" надати статус: 

2.1. дитини-сироти: 
- згідно з п.23 - ***, *** р.н., мати якого померла, що підтверджується 

свідоцтвом про смерть серії *** № ***, виданим *** року відділом державної 
реєстрації актів цивільного стану по місту Ужгород, батько якого помер, що 
підтверджується свідоцтвом про смерть серії *** № ***, виданим *** року 
відділом реєстрації актів цивільного стану по місту Ужгород Ужгородського 
міськрайонного управління юстиції Закарпатської області. 

2.2. дитини, позбавленої батьківського піклування: 
- згідно з ч.10 п.24 - ***, *** р.н., як дитині, покинутій у пологовому 

будинку, що підтверджується актом закладу охорони здоров'я та органу 
внутрішніх справ України про дитину, яку батьки (матір або батько), інші 
родичі або законний представник відмовилися забрати з пологового будинку, 
іншого закладу охорони здоров’я *** року № ***. 

- згідно з ч.1 п.24 - ***, *** р.н., батьки якого відповідно до рішення 
Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області справа № *** від *** 
року позбавлені батьківських прав. 

 
3. Призначити гр. ***, мешканку м. Ужгород, вул. ***, буд. ***, 

піклувальником неповнолітнього ***, *** р.н., мати якого померла, що 
підтверджується свідоцтвом про смерть серії *** № ***, виданим *** року 
відділом державної реєстрації актів цивільного стану по місту Ужгород, батько 
якого помер, що підтверджується свідоцтвом про смерть серії *** № ***, 
виданим *** року відділом реєстрації актів цивільного стану по місту Ужгород 
Ужгородського міськрайонного управління юстиції Закарпатської області. 
 

4. Звільнити гр. ***, мешканку м. Ужгород, вул. ***, буд. ***, кв. *** від 
здійснення повноважень опікуна над малолітньою ***, *** р.н., на підставі 
поданої заяви від *** року № ***.  
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     5. Внести зміни до рішення виконкому 
     5.1. Пункт 2 рішення виконкому 29.05.2013 р. № 179, а саме: 

Відповідно до постанови КМ України від 24.09.2008 року № 866   
"Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав 
дитини" надати статус дитини, позбавленої батьківського піклування: 

- згідно з ч.1 п.24 ***, *** р.н., мати якого позбавлена батьківських прав 
рішенням Ужгородського міськрайонного суду, а батько записаний відповідно 
до ч.1 ст. 135 Сімейного Кодексу України. 

викласти у такій редакції: 
Відповідно до пункту 23 постанови Кабінету Міністрів України від 

24.09.2008 року № 866 "Питання діяльності органів опіки та піклування, 
пов’язаної із захистом прав дитини" надати статус дитини-сироти ***, *** р.н., 
мати якого померла, свідоцтво про смерть серії *** № ***, видане *** року 
відділом державної реєстрації актів цивільного стану по м. Ужгород, відомості 
про батька згідно з витягом із Державного реєстру актів цивільного стану 
громадян про реєстрацію народження від *** року № *** записані відповідно 
до ч.1 ст. 135 Сімейного кодексу України.  

5.2. Пункт 2 рішення виконкому 29.05.2013 р. № 179, а саме: 
Відповідно до постанови КМ України від 24.09.2008 року №866   

"Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав 
дитини" надати статус дитини, позбавленої батьківського піклування: 

- згідно з ч.1 п.24 ***, *** р.н., мати якого позбавлена батьківських прав 
рішенням Ужгородського міськрайонного суду, а батько записаний відповідно 
до ч.1 ст. 135 Сімейного Кодексу України. 

викласти у такій редакції: 
 

Відповідно до пункту 23 постанови Кабінету Міністрів України від 
24.09.2008 року № 866 "Питання діяльності органів опіки та піклування, 
пов’язаної із захистом прав дитини" надати статус дитини-сироти ***, *** р.н., 
мати якого померла, свідоцтво про смерть серії *** № *** видане *** року 
відділом державної реєстрації актів цивільного стану по м. Ужгород, відомості 
про батька згідно з витягом із Державного реєстру актів цивільного стану 
громадян про реєстрацію народження від *** року № *** записані відповідно 
до ч.1 ст. 135 Сімейного кодексу України. 

 
 
Міський голова                                В. Погорелов          


