
  

 
У К Р А Ї Н А 

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ  

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
________                                          Мукачево                                           № ______ 

 
Про надання  дітям статусу 

 Розглянувши подання служби у справах дітей Мукачівської міської ради 
№ 242/0/61-21 від 22.03.2021 року, відповідно до п. 22,23, пп.9 п.24 «Порядку 
провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом 
прав дитини», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 866 від 
24.09.2008р. «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із 
захистом прав дитини», керуючись ст. 40, ч.1 ст.52, ч.6 ст. 59 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Мукачівської 
міської ради вирішив:  

1. Храмцову Андріяну Карловичу, 04.04.2018  року народження, надати 
статус дитини, позбавленої батьківського піклування, на підставі: 
свідоцтва про народження серії І-ФМ № 417627, виданого 10.05.2018 року 
Мукачівським міським відділом державної реєстрації актів цивільного 
стану Головного територіального управління юстиції у Закарпатській 
області; витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про 
народження із зазначенням відомостей про батька дитини, Храмцова 
Карла Карловича, відповідно до частини першої статті 135 Сімейного 
кодексу України № 00020110138,  наданого 10.05.2018 року Мукачівським 
міським відділом державної реєстрації актів Головного територіального 
управління юстиції у Закарпатській області; висновку лікарсько-
консультативної комісії закладу охорони здоров’я про наявність у матері 
дитини, Храмцової Зіти Анатоліївни, тривалої хвороби, яка перешкоджає 
виконанню батьківських прав  № 685 від 12.03.2021 року, наданий 
комунальним некомерційним підприємством «Центр первинної медико-
санітарної допомоги Мукачівської міської територіальної громади». 

2. Визнати такими, що втратив чинність, п.11 рішення виконавчого комітету 
Мукачівської міської ради № 66 від 27.03.2012 року «Про надання дітям 
статусу». 



3. Меденці Павлу Павловичу, 07.06.2004 народження, надати статус дитини-
сироти на підставі: свідоцтва про народження серії І-ФМ № 180890, 
виданого 07.07.2004 року відділом реєстрації актів цивільного стану 
Мукачівського міського управління юстиції Закарпатської області; 
свідоцтва про смерть батька дитини, Меденці Юрія Яновича, серії І-ФМ  
№ 134111, повторно виданого 14.03.2012 року відділом державної 
реєстрації актів цивільного стану по м. Мукачеву Мукачівського міського 
управління юстиції Закарпатської області; свідоцтва про смерть матері 
дитини, Меденці Мар’яни Василівни, серії І-ФМ  № 298065 повторно 
виданого 17.03.2021 року Мукачівським міським відділом державної 
реєстрації актів цивільного стану Південно-Західного міжрегіонального 
управління Міністерства юстиції (м. Івано-Франківськ) . 

4. Визнати такими, що втратив чинність п.13 рішення виконавчого комітету 
Мукачівської міської ради № 66 від 27.03.2012 року «Про надання дітям 
статусу» 

5. Меденці Світлані  Юріївні, 28.07.2008 народження, надати статус дитини-
сироти на підставі: свідоцтва про народження серії І-ФМ № 210549, 
повторно виданого 10.12.2011 року відділом реєстрації актів цивільного 
стану по місту Мукачеву Мукачівського міського управління юстиції 
Закарпатської області; свідоцтва про смерть батька дитини, Меденці Юрія 
Яновича, серії І-ФМ  № 134111, повторно виданого14.03.2012 року 
відділом державної реєстрації актів цивільного стану по м. Мукачеву 
Мукачівського міського управління юстиції Закарпатської області; 
свідоцтва про смерть матері дитини, Меденці Мар’яни Василівни, серії І-
ФМ  № 298065 повторно виданого 17.03.2021 року Мукачівським міським 
відділом державної реєстрації актів цивільного стану Південно-Західного 
міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Івано-Франківськ) 

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника служби у 
справах дітей Мукачівської міської ради О. Степанову. 

 

      Міський голова                                                                             А. БАЛОГА 

 

 

 


