
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

12.11.2014          Ужгород                 № 449 
 
 
Про надання дозволів на укладення договору  
іпотеки, надання статусу, призначення опіки, 
внесення зміни до рішення виконкому   
 

Розглянувши подані матеріали, враховуючи протоколи № 31 від 28.10.2014 року та № 
32 від 04.11.2014 року комісії з питань захисту прав дитини, керуючись статтями 243, 244 
Сімейного Кодексу України, статтями 61, 62, 63 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 укладення договору іпотеки гр. ***, мешканцю м. Ужгорода, вул. 

***, буд. ***, кв. ***, на отримання кредиту в *** на суму *** гривень на 
термін до 5 років з подальшою передачею в іпотеку двокімнатної квартири 
загальною площею *** кв.м., житловою *** кв.м., за адресою: м. Ужгород, вул. 
***, буд. ***, кв. ***, право користування якою має неповнолітня ***, *** р.н. 
 

2. 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, позбавленої 
батьківського піклування, ***, *** р.н., мати якого померла, свідоцтво про 
смерть серії *** № ***, видане *** року відділом державної реєстрації актів 
цивільного стану по м. Ужгороду, батько якого помер, свідоцтво про смерть 
серії *** № *** видане *** року відділом державної реєстрації актів цивільного 
стану по м. Ужгороду. 
 
 

 
 

3. Призначити:  
 
3.1. Гр. ***, мешканку м. Ужгород, вул. ***, буд. ***, кв. ***, опікуном 

малолітнього ***, *** р.н., мати якого померла, свідоцтво про смерть серії *** 
№ ***, видане *** року відділом державної реєстрації актів цивільного стану 
по м. Ужгороду, батько якого помер, свідоцтво про смерть серії *** № ***, 
видане *** року відділом державної реєстрації актів цивільного стану по м. 
Ужгороду. 



 
3.2. Гр. ***, мешканку м. Ужгорода, вул. ***, буд. ***, кв. ***, опікуном 

малолітньої *** *** р.н., мати якої померла, свідоцтво про смерть серії *** № 
***, видане *** року відділом державної реєстрації актів цивільного стану по 
м. Ужгороду, відомості про батька згідно з витягом з Державного реєстру актів 
цивільного стану громадян про реєстрацію народження від *** року № *** 
записані відповідно до частини 1 статті 135 Сімейного кодексу України. 
 

4. Пункт 3. рішення виконкому 13.11.2013 р. № 401, 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 якої рішенням Ужгородського 
міськрайонного суду справа № *** від *** року позбавлена батьківських прав, 
батько записаний згідно з ч.1 ст. 135 Сімейного кодексу України. 

 
викласти в такій редакції: 
 
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 дитини, позбавленої батьківського піклування: 

- згідно з частиною 2 пункту 24 - ***, *** р.н., відповідно до рішення 
Ужгородського міськрайонного суду справа № *** від *** року та рішення 
Апеляційного суду Закарпатської області від *** року, про відібрання 
малолітньої без позбавлення батьківських прав матері, відомості про батька 
згідно з витягом з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про 
реєстрацію народження від *** року № *** записані відповідно до частини 1 
статті 135 Сімейного кодексу України. 
 
 
Головуючий на засіданні виконкому, 
керуючий справами виконкому         О. Волосянський 
 


