
    
 

 
У К Р А Ї Н А 

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
______                                       Мукачево                                            №_____ 

 
Про визначення місця проживання та реєстрації дітей 
 

  Відповідно до заяв, поданих мешканцями Мукачівської міської 
територіальної громади, про визначення місця проживання та реєстрації дітей, 
враховуючи вік дітей, їх фактичне місце проживання після розлучення батьків; 
стан виконання батьками батьківських обов’язків; розпорядження Новоодеської 
районної державної адміністрації Миколаївської області: № 376-р від 14.11.2017 
року «Про встановлення опіки над ***, дитиною, позбавленою батьківського 
піклування»; № 375-р від 14.11.2017 року «Про встановлення опіки над ***, 
дитиною, позбавленою батьківського піклування»; № 378-р від 14.11.2017 року 
«Про встановлення опіки над ***, дитиною, позбавленою батьківського 
піклування»; № 377-р від 14.11.2017 року «Про встановлення опіки над ***, 
дитиною, позбавленою батьківського піклування»; № 379-р від 14.11.2017 року 
«Про встановлення опіки над ***, дитиною, позбавленою батьківського 
піклування»; фактичне     місце проживання дітей, позбавлених батьківського 
піклування, беручи до уваги рекомендації комісії з питань захисту прав дитини 
Мукачівської міської ради (протокол №  від 14.07.2021 року), відповідно до ч.1 
ст.161 Сімейного кодексу України, ст.ст.18,25 Закону України «Про охорону 
дитинства», ст. 32  Закону України «Про забезпечення організаційно-правових 
умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування», 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. Надати дозвіл опікуну, *** на реєстрацію місця проживання дітей, 
позбавлених батьківського піклування: ***, за місцем проживання 
опікуна в м. Мукачеві, ***. 

2. Відділу «Центр надання адміністративних послуг» Мукачівської 
міської ради провести реєстрацію місця проживання дітей, позбавлених 
батьківського піклування: ***, за місцем проживання опікуна в м. 
Мукачеві, ***. 



3. Визначити місце проживання дитини, *** за місцем проживання матері 
дитини, *** в м. Мукачеві. 

4. Дозволити ***, провести реєстрацію місця проживання доньки, *** в м. 
Мукачеві, без згоди батька дитини, ***, громадянина Грузії. 

5. Внести зміни до п.14 рішення виконавчого комітету Мукачівської 
міської ради № 223 від 22.06.2021 року «Про визначення місця 
проживання та реєстрації дітей» та викласти його наступним чином: 
надати дозвіл ***, на реєстрацію  місця проживання сина, *** в м. 
Мукачеві Закарпатської області, без згоди батька дитини, ***. 

6. Визначити місце проживання дитини, *** за місцем проживання матері 
дитини, ***,  в м. Мукачеві. 

7. Дозволити *** провести реєстрацію місця проживання сина, ***, в 
будинку *** в м. Мукачеві, без згоди батька дитини, ***. 

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

 
 
  
Міський голова                                               А. БАЛОГА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


