
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

03.09.2014         Ужгород               № 341 
 
 
Про надання дозволів на посвідчення правочинів про  
відчуження та набуття майна, призначення піклування, 
встановлення порядку зустрічі, надання статусу  
 

Розглянувши подані матеріали, враховуючи протокол № 23 від 26.08.2014 
року комісії з питань захисту прав дитини, керуючись ст.ст. 158, 177, 243, 244 
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. ***, мешканці м. Ужгорода, вул.  ***, буд.  ***, кв. *** , на 

посвідчення угоди про відчуження майна, продаж двокімнатної приватизованої 
квартири загальною площею  *** кв.м., житловою  *** кв.м., за адресою: м. 
Ужгород, вул.  ***, буд.  ***, кв. *** , право користування якою має малолітній 
*** ,  *** р.н. 

 
2. Призначення піклування: 
 
2.1. Призначити гр. *** , мешканку м. Ужгорода, вул. Ужанська, буд. *** , кв.  

***, піклувальником неповнолітнього  ***,  *** р.н., мати якого рішенням 
Ужгородського міськрайонного суду справа №  *** від  *** року позбавлена 
батьківських прав, відомості про батька записані відповідно до ч.1 ст. 135 
Сімейного кодексу України. 

 
 2.1. Призначити гр. ***, мешканку м. Ужгорода, вул.  ***, буд.  ***, кв.  

***, піклувальником неповнолітнього  ***,  *** р.н., мати якого рішенням 
Ужгородського міськрайонного суду справа №  *** від  *** року позбавлена 
батьківських прав, відомості про батька записані відповідно до ч.1 ст. 135 
Сімейного кодексу України. 
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 3. Встановити порядок зустрічі: 
 

Гр.  ***, мешканці м. Ужгорода, вул.  ***, буд.  ***, кв.  ***, з її 
малолітньою донькою  ***,  *** р.н., наступним чином: 

- щотижня, з  *** год. п’ятниці до  *** год. неділі з правом ночівлі за місцем 
проживання матері,  ***; 

- в день побачення, особисто забирати доньку зі школи або з дому про що 
обов’язково повідомляти батька,  ***;  

- можливість спільного відпочинку, щорічно, під час першої половини літніх 
канікул, за умови повідомлення батька,  ***, про місце перебування дитини, та 
забезпечення з ним телефонного зв’язку.  

 
 У разі виникнення непорозумінь та спорів між батьками у питаннях участі у 

вихованні, проведення зустрічей батька з дітьми, а також невиконання даного 
рішення, один із батьків може звернутися з позовом до суду для вирішення спірних 
питань. 

 
3. 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.9 п.24 -  ***,  *** р.н., у зв’язку з тривалою хворобою матері, 

яка перешкоджає їй виконувати свої батьківські обов'язки, що підтверджується 
довідкою обласного територіально-медичного об’єднання "Фтизіатрія" від  *** 
року №  ***, відомості про батька згідно з витягом з Державного реєстру актів 
цивільного стану громадян про реєстрацію народження від  *** року №  *** 
записані відповідно до ч.1 ст. 135 Сімейного кодексу України. 

  
- згідно з ч.9 п.24 -  ***,  *** р.н., у зв’язку з тривалою хворобою матері, 

яка перешкоджає їй виконувати свої батьківські обов'язки, що підтверджується 
довідкою обласного територіально-медичного об’єднання "Фтизіатрія" від  *** 
року №  ***, відомості про батька згідно з витягом з Державного реєстру актів 
цивільного стану громадян про реєстрацію народження від  *** року №  *** 
записані відповідно до ч.1 ст. 135 Сімейного кодексу України. 

 
- згідно з ч.9 п.24 - *** , 02.02.2007 р.н., у зв’язку з тривалою хворобою 

матері, яка перешкоджає їй виконувати свої батьківські обов'язки, що 
підтверджується довідкою виданою обласним територіально медичним 
об’єднанням "Фтизіатрія" від  *** року № ***, відомості про батька, згідно витягу 
з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про реєстрацію народження 
від  *** року №  *** записані відповідно до ч.1 ст. 135 Сімейного кодексу 
України. 
 
 
 
 
 

- згідно з ч.9 п.24 -  ***,  *** р.н., у зв’язку з тривалою хворобою матері, 
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яка перешкоджає їй виконувати свої батьківські обов'язки, що підтверджується 
довідкою обласного територіально-медичного об’єднання "Фтизіатрія" від  *** 
року №  ***, відомості про батька згідно з витягом з Державного реєстру актів 
цивільного стану громадян про реєстрацію народження від *** року №  *** 
записані відповідно до ч.1 ст. 135 Сімейного кодексу України. 

 
- згідно з ч.9 п.24 - *** ,  *** р.н., у зв’язку з тривалою хворобою матері, яка 

перешкоджає їй виконувати свої батьківські обов'язки, що підтверджується 
довідкою обласного територіально-медичного об’єднання "Фтизіатрія" від *** року 
№  ***, відомості про батька згідно з витягом з Державного реєстру актів 
цивільного стану громадян про реєстрацію народження від  *** року №  *** 
записані відповідно до ч.1 ст. 135 Сімейного кодексу України. 

 
 
 

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


