УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
26.08.2020

Ужгород

№ 309

Про звільнення від повноважень опікуна,
встановлення опіки та призначення
опікуна над дітьми та майном
Керуючись статтями 243, 244, 246, 247, 249 Сімейного кодексу України,
статтями 55, 56, 58, 61, 63, 74, 77 Цивільного кодексу України, статтями 24, 25
Закону України «Про охорону дитинства», статтями 1, 5, 11 Закону України
«Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітейсиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», статтями 52, 59 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про
адміністративні послуги», пунктами 42-47 постанови Кабінету Міністрів
України від 24.09.2008 року № 866 «Питання діяльності органів опіки та
піклування, пов’язані із захистом прав дитини», розглянувши надані
документи, враховуючи інтереси дітей, реалізацію їх права на виховання в
сімейному оточенні, з метою збереження родинних стосунків, беручи до уваги
протокол № 13засідання комісії з питань захисту прав дитини 04.08.2020року та
протокол № 14 засідання комісії з питань захисту прав дитини 18.08.2020 року,
виконком міської ради ВИРІШИВ:
1.Звільнити громадянина ***, *** року народження, мешканця м. Ужгород,
вул. ***, буд. ***, кв. ***, від здійснення повноважень опікуна над дитиноюсиротою ***, *** року народження, на підставі поданої заяви 28.05.2020 року №
23/01-18 та припинити опіку над малолітньою ***.
2. Встановити опіку над дитиною-сиротою ***, *** року народження,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.
Призначити громадянку ***, *** року народження, мешканку м. Ужгород,
вул. ***, буд. ***, кв. ***, опікуном дитини-сироти ***, *** року народження.

Покласти персональну відповідальність за життя, здоров’я та
психологічний розвиток дитини-сироти ***, *** року народження,на опікуна ***,
*** року народження, та зобов’язати її щорічно:
- здійснювати повне медичне обстеження дитини;
- надавати департаменту праці та соціального захисту населення
Ужгородської міської ради оновлений пакет документів, необхідний для
призначення державної соціальної допомоги на дитину, яка перебуває під її
опікою;
- надавати інформацію про місце навчання дитини та характеристику
навчального закладу;
- надавати службі у справах дітей Ужгородської міської ради звіт про
свою діяльність, як опікуна.
3. Встановити опіку над дитиною, позбавленою батьківського піклування,
***, *** року народження, мати якої позбавлена батьківських прав, що
підтверджується рішенням Виноградівського районного суду Закарпатської
області *** року справа №***, відомості про батька записані відповідно до
частини 1 статті 135 Сімейного кодексу України, що підтверджується витягом з
Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію
народження дитини *** року № ***.
Призначити громадянку ***, *** року народження, мешканку м. Ужгород,
вул. ***, буд. ***, опікуном дитини, позбавленої батьківського піклування, ***, ***
року народження.
Покласти персональну відповідальність за життя, здоров’я та
психологічний розвиток дитини, позбавленої батьківського піклування ***, ***
року народження, на опікуна ***, *** року народження, та зобов’язати її
щорічно:
- здійснювати повне медичне обстеження дитини;
- надавати департаменту праці та соціального захисту населення
Ужгородської міської ради оновлений пакет документів, необхідний для
призначення державної соціальної допомоги на дитину, яка перебуває під її
опікою;
- надавати інформацію про місце навчання дитини та характеристику
навчального закладу;
- надавати службі у справах дітей Ужгородської міської ради звіт про
свою діяльність, як опікуна.
4. Встановити опіку над майном дитини-сироти ***, *** року
народження,яке складається із такого нерухомого майна:
- житлового будинку загальною площею *** кв.м, житловою площею ***
кв.м, який належить дитині на праві спільної часткової власності та знаходиться
за адресою: м. Ужгород, вул. ***, буд. ***;
- земельної ділянки площею *** га, кадастровий номер: ***, яка належить
дитині на праві спільної часткової власності та знаходиться за адресою: м.
Ужгород, вул. ***, земельна ділянка ***;

- квартири загальною площею *** кв.м, житловою площею *** кв.м, яка
належить дитині на праві спільної часткової власності та знаходиться за
адресою: м. Ужгород, вул. ***, буд. ***, кв. ***;
- квартири загальною площею *** кв.м, житловою площею *** кв.м, яка
належить дитині на праві приватної власності та знаходиться за адресою: м.
Ужгород, вул. ***, буд. ***, кв. ***.
Призначити опікуном над зазначеним майном гр. ***, *** року
народження, мешканку м. Ужгород, вул. ***, буд. ***, кв. ***.
5. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами
виконкому О. Макару.

Міський голова

Богдан АНДРІЇВ

