
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 30.08.2019     Ужгород                  № 307 

 

Про зміни до рішень виконкому 

 

Керуючись статтями 6, 8, 17, 155, 173, 175, 176, 177 Сімейного кодексу 

України, главою 55 та статтями 32, 68-71, 203, 215, 216, 242, 357, 358, 364, 368, 

370, 372, 725, 744, 1267, 1268, 1270, 1273, 1274, 1278 Цивільного кодексу 

України, статтями 17, 18 Закону України «Про охорону дитинства», статтею 12 

Закону України «Про основи соціального захисту бездомних осіб і 

безпритульних дітей», статтею 11 Закону України «Про забезпечення 

організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування», підпунктом 4 пункту б частини 1 статті 

34, статтями 50, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Законом України «Про адміністративні послуги», пунктами 66, 67, 68 

постанови Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року № 866 «Питання 

діяльності органів опіки та піклування, пов’язані із захистом прав дитини», 

постановою Кабінету Міністрів України від 05.04.2017 року № 268 «Про 

затвердження Порядку надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок 

воєнних дій та збройних конфліктів», розглянувши заяви громадян, беручи до 

уваги протокол № 14 засідання комісії з питань захисту прав дитини 20.08.2019 

року, виконком міської ради ВИРІШИВ: 

 

1. Внести зміни до підпункту 1.8 пункту 1 рішення виконкому 24.07.2019 

року № 264, а саме: 

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

договору дарування, прийняття у дарунок на його користь належної його матері 

гр. *** квартири загальною площею *** кв.м, житловою площею *** кв.м, за 

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

малолітня ***, *** р.н. 

викласти у такій редакції: 

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

договору дарування, прийняття у дарунок на його користь належної його матері 

гр. *** квартири загальною площею *** кв.м, житловою площею *** кв.м, за 



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

малолітня ***,  *** р.н. 

 

2. Внести зміни до абзацу 2 пункту 2 рішення виконкому 24.07.2019 року 

№265, а саме: 

- ***, *** р.н., свідоцтво про народження серії 1-НО № ***, видане *** 

року відділом державної реєстрації актів цивільного стану *** районного 

управління юстиції у м. Донецьку, зареєстроване місце проживання за адресою: 

вул. ***, буд. ***, кв. ***, м. Донецьк, як дитині, яка зазнала психологічного 

насильства внаслідок її проживання в умовах воєнних дій та збройного 

конфлікту. 

викласти у такій редакції: 

- ***, *** р.н., свідоцтво про народження серії 1-НО № ***, видане *** 

року відділом державної реєстрації актів цивільного стану *** районного 

управління юстиції у м. Донецьку, зареєстроване місце проживання за адресою: 

вул. ***, буд. ***, кв. ***, м. Донецьк, як дитині, яка зазнала психологічного 

насильства внаслідок її проживання в умовах воєнних дій та збройного 

конфлікту. 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови Білака О.П. 

 

 

 

Міський голова                                                                                       Б. АНДРІЇВ 
 

 


