УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
13.04.2016

Ужгород

№ 108

Про надання дозволів на посвідчення правочинів
про відчуження та набуття майна, встановлення порядку
зустрічі, звільнення від обов язків опікуна, піклувальника,
призначення опікуна, піклувальника, надання статусу, повної
цивільної дієздатності, припинення піклування, внесення зміни
до рішення виконкому, відмову у реалізації майна
Розглянувши подані матеріали, враховуючи рекомендації комісії з питань
захисту прав дитини (29.03.2016 року протокол № 6), керуючись статтями 158,
177, 243, 244, 250, 251 Сімейного Кодексу України, статтями 32, 35, 61, 62, 63,
75, 77 Цивільного кодексу України, статтями 5, 6, 11 Закону України «Про
забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування», статтею 12 Закону України
«Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних
дітей», постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року № 866
«Питання діяльності органів опіки та піклування, пов язаної із захистом прав
дитини», підпунктом 4 пункту «б» частини першої статті 34 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», 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. ***, мешканці м. Ужгород, пров. ***, буд.*** , на надання згоди
неповнолітній ***, *** р.н., на підписання договору купівлі-продажу, купівлю
двокімнатної приватизованої квартири загальною площею *** кв.м, житловою
*** кв.м, за адресою: м. Ужгород, вул. ***., буд.*** , кв. ***.
1.2. Гр. ***, мешканці м. Ужгород, вул. ***, буд. ***, кв. *** на прийняття
у дарунок на її ім'я двокімнатної приватизованої квартири загальною площею
*** кв.м, житловою *** кв.м, за адресою: м. Ужгород, вул. ***, буд. ***, кв. ***,
право користування якою мають малолітні ***, *** р.н. та ***, *** р.н.
1.3. Гр. ***, мешканцю м. Ужгород, вул. ***, буд. ***, кв. *** на
посвідчення угоди про відчуження майна, продаж трикімнатної приватизованої
квартири загальною площею *** кв.м, житловою *** кв.м, за адресою: м.
Ужгород, вул. ***, буд. ***, кв. ***, право користування якою мають малолітні
***, *** р.н., ***, *** р.н. та ***, *** р.н.
2. Встановити гр. ***, мешканці м. Ужгород, вул. ***, буд. ***, кв. ***,
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порядок зустрічі з її малолітнім сином ***, *** року, наступним чином:
- щовівторка та четверга з 15.00 до 17.00;
- 1-3 суботу та 2-4 неділю місяця з 10.00 до 16.00;
- під час зустрічей обов язково враховувати стан здоров я та належне
забезпечення режиму дня малолітньої дитини.
У разі виникнення непорозумінь та спорів між батьками у питаннях
участі у вихованні, проведення зустрічей матері з дитиною, а також
невиконання даного рішення, один із батьків має право звернутися із позовом
до суду для вирішення спірних питань.
3. Звільнити від обов язків опікуна, піклувальника:
3.1. Гр. ***, мешканку м. Ужгород, вул. ***, буд. ***, кв. *** від
здійснення повноважень опікуна над малолітнім ***, *** р.н., на підставі
поданої заяви від *** року № ***.
3.2. Гр. ***, мешканку м. Ужгород, вул. ***, буд. ***, кв. *** від
здійснення повноважень піклувальника над неповнолітньою ***, *** р.н., на
підставі поданої заяви від *** року № ***.
4. Призначити опікуна, піклувальника:
4.1. Гр. ***, мешканку м. Ужгород, вул. ***, буд. ***, кв. ***, опікуном
малолітнього ***, *** р.н., мати якого померла, свідоцтво про смерть серії ***
№ ***, видане *** року міським відділом реєстрації актів цивільного стану
Ужгородського міськрайонного управління юстиції, 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.
4.2. Гр. ***, мешканку м. Ужгород, вул. ***, буд. ***, кв. ***,
піклувальником неповнолітньої ***, *** р.н., мати якої померла, свідоцтво про
смерть серії *** № ***, видане *** року міським відділом реєстрації актів
цивільного стану Ужгородського міськрайонного управління юстиції, 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.
4.3. Гр. ***, мешканку м. Ужгород, вул. ***, буд. ***, кв. ***, опікуном
малолітньої ***, *** р.н., батьки якої померли: мати - *** року, свідоцтво про
смерть серії *** № ***, видане *** року відділом державної реєстрації актів
цивільного стану по м. Ужгороду реєстраційної служби Ужгородського
міськрайонного управління юстиції, батько - *** року, свідоцтво про смерть від
*** року.
5. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 24.09.2008
року № 866 "Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із
захистом прав дитини" надати статус:
5.1. дитини-сироти:
- згідно з п.23 - ***, *** р.н., батьки якої померли: мати - *** року,
свідоцтво про смерть серії *** № ***, видане *** року відділом державної
реєстрації актів цивільного стану по м. Ужгороду реєстраційної служби
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Ужгородського міськрайонного управління юстиції, батько - *** року,
свідоцтво про смерть від *** року.
- згідно з п.23 - ***, *** р.н., батьки якого померли: мати - *** року,
свідоцтво про смерть серії *** № ***, видане *** року відділом державної
реєстрації актів цивільного стану по м. Ужгороду реєстраційної служби
Ужгородського міськрайонного управління юстиції, батько - *** року, свідоцтво
про смерть від *** року.
5.2. дитини, позбавленої батьківського піклування:
- згідно з ч.1 п.24 - ***, *** р.н., мати якого позбавлена батьківських прав
відповідно до рішення Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської
області від *** року справа № ***, відомості про батька згідно з витягом з
Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію
народження від *** року № *** записані відповідно до частини 1 статті 135
Сімейного кодексу України.
- згідно з ч.1 п.24 - ***, *** р.н., мати якого позбавлена батьківських прав
відповідно до рішення Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської
області від *** року справа № ***, відомості про батька згідно з витягом з
Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію
народження від *** року № *** записані відповідно до частини 1 статті 135
Сімейного кодексу України.
6. Надати повну цивільну дієздатність неповнолітній ***, 06.09.2001 р.н.,
мешканці м. Ужгород, вул. ***, буд. ***, кв. ***, яка записана матір’ю
малолітнього ***, *** р.н., що підтверджується свідоцтвом про народження
серії *** № ***, виданим *** року відділом державної реєстрації актів
цивільного стану по м. Ужгороду реєстраційної служби Ужгородського
міськрайонного управління юстиції у Закарпатській області.
7. Припинити піклування над неповнолітньою ***, *** р.н., мешканкою м.
Ужгород, вул. ***, буд. ***, кв. ***, у зв язку з наданням їй повної цивільної
дієздатності.
8. Внести зміни до рішення виконкому
8.1. Абзац 3 пункту 3 рішення виконкому 15.02.2012 № 45, а саме:
- згідно ч.6 п.24 - ***, *** р.н., мати якого рішенням Ужгородського
міськрайонного суду від *** року засуджена до позбавлення волі, а відомості
про батька записані відповідно до ч.1 ст. 135 Сімейного Кодексу України, витяг
з державного реєстру про народження № *** від *** року. Влаштований в
Перечинську школу-інтернат.
викласти у такій редакції:
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 із Державного реєстру актів цивільного
стану громадян про реєстрацію народження від *** року № *** записані
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відповідно до ч.1 ст. 135 Сімейного кодексу України.
8.2. Абзац 4 пункту 3 рішення виконкому 15.02.2012 № 45, а саме:
- згідно ч.6 п.24 - ***, *** р.н., мати якої рішенням Ужгородського
міськрайонного суду від *** року засуджена до позбавлення волі, а відомості
про батька записані відповідно до ч.1 ст. 135 Сімейного Кодексу України, витяг
з державного реєстру про народження № *** від *** року. Влаштована в
Перечинську школу-інтернат.
викласти у такій редакції:
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 якої рішенням Ужгородського міськрайонного суду
Закарпатської області від *** року справа № ***, позбавлена батьківських прав,
відомості про батька згідно з витягом із Державного реєстру актів цивільного
стану громадян про реєстрацію народження від *** року № *** записані
відповідно до ч.1 ст. 135 Сімейного кодексу України.
8.3. Абзац 5 пункту 3 рішення виконкому 15.02.2012 № 45, а саме:
- згідно ч.6 п.24 - ***, *** р.н., мати якої рішенням Ужгородського
міськрайонного суду від *** року засуджена до позбавлення волі, а відомості
про батька записані відповідно до ч.1 ст. 135 Сімейного Кодексу України, витяг
з державного реєстру про народження № *** від *** року. Влаштована в
Перечинську школу-інтернат.
викласти у такій редакції:
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 якої рішенням Ужгородського міськрайонного суду
Закарпатської області від *** року справа № ***, позбавлена батьківських прав,
відомості про батька згідно з витягом із Державного реєстру актів цивільного
стану громадян про реєстрацію народження від *** року № *** записані
відповідно до ч.1 ст. 135 Сімейного кодексу України.
8.4. Абзац 6 пункту 3 рішення виконкому 15.02.2012 № 45, а саме:
- згідно ч.6 п.24 - ***, *** р.н., мати якої рішенням Ужгородського
міськрайонного суду від *** року засуджена до позбавлення волі, а відомості
про батька записані відповідно до ч.1 ст. 135 Сімейного Кодексу України, витяг
з державного реєстру про народження № *** від *** року. Влаштована в
Перечинську школу-інтернат.
викласти у такій редакції:
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 якої рішенням Ужгородського міськрайонного суду
Закарпатської області від *** року справа № ***, позбавлена батьківських прав,
відомості про батька згідно з витягом із Державного реєстру актів цивільного
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стану громадян про реєстрацію народження від *** року № *** записані
відповідно до ч.1 ст. 135 Сімейного кодексу України.
9. Відмовити у наданні дозволу на реалізацію будинку за адресою: м.
Ужгород, вул. ***, буд. ***, право користування яким має малолітній ***, ***
р.н.

Міський голова

Б. Андріїв

