
            П Р О Є К Т 

 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

___________________   Ужгород                  № ____________ 

 

Про внесення змін до рішення  

виконкому 

 

Керуючись статтями 6, 135, 141, 248 Сімейного кодексу України, 

статтями 24, 25 Закону України «Про охорону дитинства», статтями 1, 5, 11 

Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального 

захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», статтями 

52, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом 

України «Про адміністративні послуги», пунктами 21-30 постанови Кабінету 

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

та піклування, пов’язані із захистом прав дитини», розглянувши подані 

документи, беручи до уваги протокол № 15 засідання комісії з питань захисту 

прав дитини 06.07.2021 року, виконком міської ради ВИРІШИВ: 

 

1. Внести зміни до абзацу першого пункту 1 рішення виконкому 

25.09.2019 № 355, виклавши його в такій редакції: 

- згідно з підпунктом 1 пункту 24 - ***, *** року народження, як дитині, 

мати якої - ***, *** року народження, позбавлена батьківських прав, що 

підтверджується рішенням Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської 

області 28 квітня 2021 року справа № 308/10932/20, яке набуло законної сили 

01 червня 2021 року, відомості про батька згідно з повним витягом з 

Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про 

народження від 12.06.2019 року № 00023107664 записані відповідно до частини 

1 статті 135 Сімейного кодексу України.  

 

2. Внести зміни до абзацу другого пункту 1 рішення виконкому 

25.09.2019 № 355, виклавши його в такій редакції:   

- згідно з підпунктом 1 пункту 24 - ***, *** року народження, як дитині, 

мати якої - ***, *** року народження, позбавлена батьківських прав, що 

підтверджується рішенням Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської 

області 28 квітня 2021 року справа № 308/10932/20, яке набуло законної сили 



01 червня 2021 року, відомості про батька згідно з повним витягом з 

Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про 

народження від 12.06.2019 року № 00023108073 записані відповідно до частини 

1 статті 135 Сімейного кодексу України. 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови В. Борця. 

 

 

 

Міський голова                                                                              Богдан АНДРІЇВ 

 

 

 


