
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 26.09.2018     Ужгород                   № 287 

 

Про надання дозволів на посвідчення правочинів  

про відчуження та набуття майна, встановлення 

порядку побачення, внесення змін до рішення  

виконкому, надання статусу дитини позбавленої 

батьківського піклування, направлення в Обласний  

будинок дитини 

 

Керуючись статтями 158, 177 Сімейного кодексу України, статтями 32, 

35, 56, 405 Цивільного кодексу України, статтею 11 Закону України «Про 

забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування», статтею 18 Закону України «Про 

охорону дитинства», статтею 12 Закону України «Про основи соціального 

захисту бездомних громадян і безпритульних дітей», постановами Кабінету 

Міністрів України від 24.09.2008 року № 866 «Питання діяльності органів опіки 

та піклування, повʼязаної із захистом прав дитини», від 05.04.2017 року № 268 

«Про затвердження Порядку надання статусу дитини, яка постраждала 

внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів», підпунктом 4 пункту «б» 

частини 1 статті 34, статтею 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Законом України «Про адміністративні послуги», розглянувши подані 

документи, беручи до уваги рішення комісії з питань захисту прав дитини 

19.09.2018 року протокол № 16, виконком міської ради ВИРІШИВ:  

 

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

дітей щодо майна, право власності або право користування яким мають діти, 

таким громадянам: 

1.1. Гр. *** та ***, мешканцям м. Ужгород, вул. ***, буд. ***, кв. ***, на 

посвідчення угоди про відчуження майна, продаж однокімнатної квартири 

загальною площею *** кв.м, житловою *** кв.м, за адресою: м. Ужгород, вул. 

***, буд. ***, кв. ***, право спільної сумісної власності на яку мають малолітні: 

***, *** р.н., та ***, *** р.н., за умови забезпечення малолітніх: ***, *** р.н., та 

***, *** р.н., рівноцінним нерухомим майном на праві власності шляхом 



укладення договору дарування квартири за адресою: м. Ужгород, вул. ***, буд. 

***, кв. ***. 

1.2. Гр. *** та ***, мешканцям м. Ужгород, вул. ***, буд. ***, кв. ***, на 

посвідчення угоди дарування від імені малолітніх ***, *** р.н., та ***, *** р.н., 

прийняття у дарунок на їх користь квартири, яка дарується в рівних долях на 

кожного, та знаходиться за адресою: м. Ужгород, вул. ***, буд. ***, кв. ***.     

1.3. Гр. *** та ***, мешканцям Іршавського району, с.***, вул. ***, буд. 

***, на посвідчення угоди про відчуження майна, продаж шестикімнатної 

квартири загальною площею *** кв.м, житловою *** кв.м, за адресою: м. 

Ужгород, вул. ***, буд. ***, кв. ***, право спільної сумісної власності на яку 

має малолітній ***, *** р.н., за умови забезпечення малолітнього ***, *** р.н., 

рівноцінним нерухомим майном на праві власності шляхом укладення договору 

дарування частки житлового будинку за адресою: Іршавський район, с. ***, 

вул. ***, буд. ***. 

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

посвідчення договору дарування, прийняття у дарунок на її імʼя часток 

належних ***, *** р.н., та ***, *** р.н. у двокімнатній квартирі загальною 

площею *** кв.м, житловою *** кв.м, за адресою: м. Ужгород, вул. ***, буд. 

***, кв. ***, право спільної часткової власності на яку має неповнолітній ***, 

*** р.н., та право користування якою має малолітня ***, *** р.н.  

1.5. Гр. ***, мешканцю м. Ужгород, вул. ***, буд. ***, кв. ***, на 

посвідчення договору дарування, прийняття у дарунок на його імʼя 

чотирикімнатної квартири загальною площею *** кв.м, житловою площею *** 

кв.м, за адресою: м. Ужгород, вул. ***, буд. ***, кв. ***, право користування 

якою має малолітня ***, *** р.н. 

1.6. Гр. ***, мешканцю м. Ужгород, вул. ***, буд. ***, кв. ***, на 

посвідчення договору дарування від імені малолітнього ***, *** р.н., прийняття 

в дарунок на користь дитини двокімнатної квартири загальною площею *** 

кв.м, житловою площею *** кв.м, за адресою: м. Ужгород, вул. ***, буд. ***, 

кв.*** . 

1.7. Гр. ***, мешканці м. Ужгород, вул. ***, буд. ***, на посвідчення 

договору дарування від імені малолітнього ***, *** р.н., прийняття в дарунок 

на користь дитини житлового будинку за адресою: м. Ужгород, вул. ***, буд. 

***. 

 

2. Встановити гр. ***, мешканцю Ужгородського району, с. ***, вул. ***, 

буд. ***, порядок побачення з його малолітньою донькою ***, *** р.н., 

наступним чином: 

- перший та третій тиждень місяця з *** пʼятниці до *** неділі з правом 

ночівлі дитини за місцем проживання батька; 

- *** тиждень в зимовий та *** тижні в літній період для оздоровлення 

дитини;  

- у день народження дитини протягом *** годин за місцем проживання 

дитини;  



- у рівній частині з матірʼю дитини (один вихідний з матірʼю, інший -         

з батьком) проводити з дитиною ***; 

- зустрічі проводити із обовʼязковим урахуванням стану здоровʼя, бажання 

дитини її інтересів та потреб;  

- про намір забрати дитину батьку завчасно інформувати матір дитини та 

вчасно приводити дитину за місцем її проживання. 

У разі виникнення непорозумінь та спорів між батьками у питаннях 

участі у вихованні, проведення зустрічей батька з дитиною, а також 

невиконання даного рішення, один із батьків має право звернутися із позовом 

до суду для вирішення спірних питань. 

 

3. Внести зміни до рішень виконкому 

3.1. Пункт 4 рішення виконкому 23.08.2018 № 247, а саме: 

Відповідно до частини 1 пункту 24 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 рішенням Ужгородського міськрайонного суду 

Закарпатської області від *** року справа № *** позбавлена батьківських прав, 

відомості про батька згідно з витягом з Державного реєстру актів цивільного 

стану громадян щодо актового запису про народження від *** року № ***  

записані відповідно до частини 1 статті 135 Сімейного кодексу України; 

викласти у такій редакції: 

- ***, *** р.н., мати якого рішенням Ужгородського міськрайонного суду 

Закарпатської області від *** року справа № *** позбавлена батьківських прав, 

відомості про батька згідно з витягом з Державного реєстру актів цивільного 

стану громадян щодо актового запису про народження від *** року № *** 

записані відповідно до частини 1 статті 135 Сімейного кодексу України; 

3.2. Підпункт 1.6 пункту 1 рішення виконкому 12.09.2018 № 272, а саме: 

1.6. Гр. ***, мешканцю м. Ужгород, вул. ***, буд. ***, на посвідчення 

договору дарування від імені малолітнього ***, *** р.н., прийняття у дарунок 

на його користь однокімнатної квартири загальною площею *** кв.м, 

житловою площею *** кв.м, за адресою: м. Ужгород, вул. *** , буд. ***, кв ***.  

викласти у такій редакції: 

1.6. Гр. *** та ***, мешканцям м. Ужгород, вул. ***, буд. ***, на 

посвідчення договору дарування від імені малолітнього ***, *** р.н., прийняття 

у дарунок на його користь однокімнатної квартири загальною площею *** кв.м, 

житловою площею *** кв.м, за адресою: м. Ужгород, вул.*** , буд. ***, кв ***.  

 

3. Відповідно до частини 10 пункту 24 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., як покинутій дитині, яку 

відмовились забрати з пологового будинку, що підтверджується актом закладу 

охорони здоров'я та органу внутрішніх справ України про дитину, покинуту в 



пологовому будинку, іншому закладі охорони здоров'я *** року № *** та 

заявою матері дитини про відмову забрати дитину з пологового будинку, 

іншого закладу охорони здоров'я від *** року. 

Службі у справах дітей вжити заходів щодо подальшого влаштування 

малолітньої ***, *** р.н., до сімейних форм виховання. 

 

4. Направити малолітню ***, *** р.н., на повне державне утримання в 

Обласний будинок дитини м. Свалява, як дитину, позбавлену батьківського 

піклування, що підтверджується актом закладу охорони здоров'я та органу 

внутрішніх справ України про дитину, покинуту в пологовому будинку, іншому 

закладі охорони здоров'я *** року № *** та заявою матері дитини про відмову 

забрати дитину з пологового будинку, іншого закладу охорони здоров'я від *** 

року. 

 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови Білака О.П. 

 

 

Міський голова                                                                                       Б. АНДРІЇВ  

 


