
УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 
 

Р І Ш Е Н Н Я         ПРОЕКТ 
 

 
від                  2016 р. №                              м. Ужгород 

 
 
 
Про надання дозволів на посвідчення правочинів про  
відчуження та набуття майна, отримання грошової  
компенсації, встановлення порядку зустрічі  
 

Розглянувши подані матеріали, враховуючи протокол № 1 комісії з 
питань захисту прав дитини 19.01.2016 року, керуючись статтями 158, 177 
Сімейного 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. ***, мешканцю м. Ужгород, вул. ***, буд. *** на укладення на 
ім�я *** договору дарування житлового будинку загальною площею *** кв.м., 
житловою *** кв.м. за адресою: м. Ужгород, вул. ***, буд. ***, право 
користування яким має малолітній ***, *** р.н. 

1.2. Гр. ***, мешканцю м. Ужгород, вул, ***, буд. ***, кв. ***, на 
укладення договору про виділення часток у трикімнатній приватизованій 
квартирі загальною площею *** кв.м., житловою *** кв.м. за адресою: м. 
Ужгород, вул. ***, буд. ***, кв. *** від імені малолітніх ***, *** р.н., та ***, 
*** р.н. 

 
2. Надати дозвіл гр. ***, мешканцю м. Ужгород, вул. ***, буд. ***, кв. ***, 

на отримання ним та неповнолітніми членами його сім�ї, ***, *** р.н., та *** , 
*** р.н., грошової компенсації за належне їм для отримання жиле приміщення. 

 
 
 
3. Встановити порядок зустрічі: 

     3.1. Гр. ***, мешканцю ***, с. ***, вул. ***, буд. ***, з його малолітніми 
дітьми ***, *** р.н., та ***, *** р.н., наступним чином: 

- два робочі дні тижня, з правом забирати дітей після закінчення занять із 
навчального закладу та відводити їх за місцем постійного проживання; 
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- 1-3 тиждень місяця з *** до ***, 2-4 тиждень місяця з *** до *** із 
правом ночівлі за місцем проживання батька. 

- спільний відпочинок протягом *** тижнів під час літніх канікул та *** 
тижня під час зимових канікул дітей. 

- зустрічі проводити за попередньою домовленістю із матір�ю дітей, із 
урахуванням стану здоров�я, інтересів та потреб дітей. 

3.2. Гр. ***, мешканцю м. Ужгород, вул. ***, буд. ***, кв. ***, з його 
малолітніми дітьми ***, *** р.н., та ***, *** р.н., наступним чином: 

- 1-3 *** та 2-4 *** місяця з *** до ***; 
- спільний відпочинок протягом *** тижнів під час літніх канікул та *** 

тижня під час зимових канікул дітей. 
- зустрічі проводити за попередньою домовленістю із матір�ю дітей, із 

урахуванням стану здоров�я, інтересів та потреб дітей. 
3.3. Гр. ***, мешканцю ***, с. ***, вул. ***, буд. ***, з його малолітнім 

сином ***, *** р.н., наступним чином: 
- 1-3 *** та 2-4 *** місяця по *** годині на день; 
- зважаючи на малолітній вік дитини, зустрічі проводити за попередньою 

домовленістю та у присутності матері дитини.    
 

 
 
Міський голова                                            Б. Андріїв      


