
  

 
У К Р А Ї Н А 

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ  

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
08.06.2021                                           Мукачево                                                № 200 

 
Про втрату дітьми статусу 

 Розглянувши подання служби у справах дітей Мукачівської міської ради 
№384/0/61-21 від 31.05.2021 року, на підставі рішення Свалявського районного 
суду Закарпатської області від 26.04.2021 року по справі № 306/621/21 та 
рішення Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області від 
09.04.2021 року по справі № 303/922/21 про усиновлення дітей, відповідно до 
пп.9 п.27, п.30 «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. Визнати *** таким, який втратив статус дитини, позбавленої батьківського 
піклування. 

2. Визнати такими, що втратили чинність:  
2.1.  п. 4 рішення виконавчого комітету Мукачівської міської ради № 435 від 

10.11.2020 року «Про реєстрацію народження та влаштування дитини»; 
2.2. рішення виконавчого комітету Мукачівської міської ради № 436 від 

10.11.2020 року «Про встановлення опіки над дитиною».   
3. Визнати *** такою, яка втратили статус дитини, позбавленої батьківського 

піклування. 
4. Визнати такими, що втратили чинність, п. п. 4, 5 рішення виконавчого 

комітету Мукачівської міської ради № 132 від 07.04.2020 року «Про 
реєстрацію народження та влаштування дітей» в частині надання ***  статусу 
дитини, позбавленої батьківського піклування та її тимчасового влаштування 
до обласного будинку дитини м. Свалява. 



5. В іншій частині рішення виконавчого комітету Мукачівської міської ради  
№132 від 07.04.2020 року «Про реєстрацію народження та влаштування дітей» 
та рішення виконавчого комітету Мукачівської міської ради № 435 від 
10.11.2020 року «Про реєстрацію народження та влаштування дитини» 
залишити без змін. 

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

 

 

Міський голова                                                                                    А. БАЛОГА 

 

 

 


