
             

 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

14.07.2021     Ужгород                    № 334 

 

Про затвердження висновку служби у справах дітей 

про підтвердження місця проживання дитини 

 

Керуючись частиною другою статті 19, частиною п’ятою статті 157  

Сімейного кодексу України, статтею 184 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення, статтями 52, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», пунктом 721 Порядку провадження органами опіки та піклування 

діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 866 «Питання 

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

враховуючи висновок служби у справах дітей Ужгородської міської ради 

22.06.2021 № 484/23/01-14, беручи до уваги протокол № 14 засідання комісії з 

питань захисту прав дитини 22.06.2021 року, а також відсутність інформації 

про наявність рішення суду про визначення місця проживання дитини з одним 

із батьків або відкриття провадження у справі щодо визначення місця 

проживання дитини, розглянувши заяву гр. ***, *** р.н., виконком міської ради 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити висновок служби у справах дітей Ужгородської міської 

ради про підтвердження місця проживання дитини ***, *** року народження, 

разом із матір’ю, ***, *** року народження, за адресою: м. Ужгород, вул. ***, 

буд. ***, кв. ***, для тимчасового виїзду дитини за межі України.    

2. Громадянці ***, *** року народження, інформувати службу у справах 

дітей Ужгородської міської ради про повернення дитини в Україну протягом 

місяця з дня в’їзду в Україну відповідно до вимог чинного законодавства.  

3. Рішення набуває законної сили відповідно до пункту 721 Порядку 

провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом 

прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 

вересня 2008 року № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, 

пов’язаної із захистом прав дитини». 

4. Рішення діє протягом одного року з дня набрання ним законної сили та 

пред’являється під час перетинання державного кордону України. 



5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови В. Борця. 

 

 

 

Міський голова                                                                       Богдан АНДРІЇВ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ 
пл. Поштова, 3, м. Ужгород, 88000; тел.: 65-91-75, тел.: 65-91-76. 

 e-mail: ssd_umr@rada-uzhgorod.gov.ua; код ЄДРПОУ 42858487 

 

 
  22.06.2021  №    484/23/01-14                                         На № _____________  від ___________                                                                                

 

 

ВИСНОВОК 

про підтвердження місця проживання дитини  

***, *** р.н., для його тимчасового виїзду за межі України  

 

До служби у справах дітей із заявою від *** року № *** звернулася 

громадянка ***, *** року народження, яка зареєстрована та фактично проживає 

за адресою: м. Ужгород, вул. ***, буд. ***, кв. ***, щодо надання висновку про 

підтвердження місця проживання малолітнього сина, ***, *** року 

народження, для його тимчасового виїзду за межі України.  

У результаті вивчення документів поданих громадянкою *** разом із 

заявою, встановлено наступне.  

Рішенням Ужгородського міськрайонного суду від *** року № ***, 

шлюб укладений між гр. ***, *** р.н., та гр. ***, *** р.н., який зареєстровано у 

виконкомі Холмківської сільської ради, про що в книзі реєстрації шлюбів 

зроблено відповідний актовий запис № ***, розірвано, а з гр. *** стягнуто 

аліменти на утримання їх спільного сина до досягнення ним повноліття. 

Визначення місця проживання малолітнього ***, *** року народження, під час 

розгляду судом заяви про розлучення та стягнення аліментів не розглядалося. 

Згідно довідки *** року № *** виданою Будинковим комітетом «***» 

місце проживання малолітнього ***, *** року народження, зареєстроване за 

адресою: м. Ужгород, вул. ***, буд. ***, кв. ***.   

Мати дитини гр. ***, *** року народження, зареєстрована та проживає 

за адресою м. Ужгород, вул. ***, буд. ***,   кв. ***. Разом з нею за цією ж 

адресою зареєстровані та проживають  її малолітні сини - ***, *** року 

народження, та ***, *** р.н.(дитина від другого шлюбу), а також проживає її 

мама - ***, *** р.н.    

*** червня *** року працівниками служби у справах дітей Ужгородської 

міської ради було відвідано дитину за її місцем проживання та складено 

відповідний Акт обстеження умов проживання. В ході обстеження встановлено, 

що дитина мешкає за вказаною адресою разом з матір’ю - ***. Для виховання 

та розвитку дитини в двокімнатній квартирі створено належні умови. У 

малолітнього є окрема кімната із спальним місцем та місцем для навчання. 

Дитина забезпечена одягом, взуттям, шкільним приладдям та продуктами 

харчування. Зі слів гр. ***, батько малолітнього *** знаходиться за кордоном та 



не спілкується з дитиною протягом тривалого періоду часу. Стосунки між 

матір’ю та дитиною традиційні та доброзичливі. 

З метою розгляду заяви гр. *** на комісії з питань захисту прав дитини, 

відправлено повідомлення за адресою місця реєстрації батька гр. *** за 

адресою: Ужгородський район, с. ***, вул. ***, ***, однак на вказане 

повідомлення він жодним чином не відреагував, на засідання комісії не 

з’явився. Відтак провести бесіду з батьком дитини виявилось не можливим.  

Також громадянкою *** надано підтвердження щодо відправлення 

рекомендованого листа згідно з вимогами, передбаченими абзацом першим 

частини п’ятої статті 157 Сімейного кодексу України, в якому вона повідомляє 

батька дитини про те, що вона має намір тимчасово вивозити за межі України їх 

малолітнього сина з метою оздоровлення та відпочинку дитини за кордоном. 

Враховуючи вищенаведене, керуючись частиною 5 статті 157 Сімейного 

кодексу України, пунктом 72¹ Порядку провадження органами опіки та 

піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року № 866 „Питання 

діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини”, 

служба у справах дітей Ужгородської міської ради підтверджує місце 

проживання малолітнього ***, *** року народження, разом з матір’ю ***, *** 

року народження, паспорт громадянина України Серія ВР № ***, виданий *** 

року Ужгородським МВ ГУ ДМС України в Закарпатській області, яка 

зареєстрована та фактично проживає за адресою: м. Ужгород, вул. ***,  буд. 

***, кв. ***, Закарпатської області, Україна.   

Громадянку *** повідомлено про необхідність інформувати службу у 

справах дітей Ужгородської міської ради про повернення дитини в Україну 

протягом місяця з дня в’їзду в Україну та про відповідальність, передбачену 

частиною сьомою статті 184 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення за умисне порушення встановленого законом обмеження щодо 

строку перебування дитини за межами України. 

 

 

Начальник служби                                                                Марія АРОКГАТІ 

 
Василь Годованець 659176 

 


