
           
 

 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

27.08.2014          Ужгород               № 328 
 
 
Про надання дозволів на посвідчення правочинів  
про відчуження та набуття майна, зміну правового  
статусу, зміну до рішення виконкому 
 

Розглянувши подані матеріали, враховуючи протокол № 22 від 19.08.2014 
року комісії з питань захисту прав дитини, керуючись ст. 177 Сімейного Кодексу 
України, ст.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. Дати 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. *** м. Ужгорода, вул. ***, на посвідчення угоди про відчуження 

майна, продаж двокімнатної приватизованої квартири загальною площею 62.1 кв.м., 
житловою 34.6 кв.м., за адресою: м. Ужгород, вул. ***, право користування якою 
має малолітня ***, 24.05.2013 р.н. 

 
2. Змінити правовий статус:  
 

     Малолітньому ***, 19.03.2001 р.н., як дитини позбавленої батьківського 
піклування, та надати статус дитини-сироти, у зв'язку зі смертю матері, свідоцтво 
про смерть серії І-ФМ № 145508 від 19.11.2012 року, виданим відділом державної 
реєстрації актів цивільного стану по м. Ужгороду реєстраційної служби 
Ужгородського міськрайонного управління юстиції у Закарпатській області, а 
батько записаний відповідно до ч.1 ст. 135 Сімейного кодексу України.  

 
 
 

3. Внести зміну до рішення виконкому: 
 

розділ 3 рішення виконкому міської ради від 04.09.2013 р. № 307, а саме: 
 



 2

Призначити: 
 

     Гр. ***, мешканку м. Ужгорода, вул. ***, опікуном малолітнього внука ***, 
19.03.2001 р.н., мати якого рішенням Ужгородського міськрайонного суду 
позбавлена батьківських прав, а батька дитини немає. 

Зобов'язати опікуна виконувати свої обов'язки відповідно до вимог чинного 
законодавства. 

 
викласти в такій редакції: 
 
Призначити:  
 

     Гр. Ісакову Любов Іванівну, мешканку м. Ужгорода, вул. ***, опікуном 
малолітнього ***, 19.03.2001 р.н., мати якого померла, свідоцтво про смерть серії 
І-ФМ № 145508 від 19.11.2012 року, виданим відділом державної реєстрації актів 
цивільного стану по м. Ужгороду реєстраційної служби Ужгородського 
міськрайонного управління юстиції у Закарпатській області, а батько записаний 
відповідно до ч.1 ст. 135 Сімейного кодексу України.  

Зобов'язати опікуна виконувати свої обов'язки відповідно до вимог чинного 
законодавства. 

 
 

В.о. міського голови,  
секретар ради                                                  В. Щадей     


