
  
 
 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
РІШЕННЯ 

 

20.02.2022                                  м. Мукачево                            № 150 

 

Про реєстрацію народження, надання  
статусу та влаштування дитини 
 

Враховуючи правовий режим воєнного стану, запровадженого в Україні 
указом Президента України від 24.02.2022 року № 64/2022 «Про введення 
воєнного стану в Україні», що затверджений Законом України «Про 
затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в 
Україні» від 24.02.2022 № 2102-ІХ та Указу Президента України від 14.03.2022 
року № 133/2022, що затверджений  Законом України «Про затвердження Указу 
Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 
15.03.2022 № 2119-ІХ, зважаючи на лист Департаменту охорони здоров’я 
Закарпатської обласної військової адміністрації від 08.04.2022 року № 106/01.10, 
висновок за результатами обстеження для встановлення віку дитини, яка 
залишилась без піклування батьків та потребує соціального захисту, Акт органу 
внутрішніх справ України та закладу охорони здоров’я про підкинуту чи 
знайдену дитину та її доставку від 01.02.2022 року ( вихідний № 2346/106/26-
2022 від 09.02.2022 року), складений ювенальною превенцією Мукачівського 
районного управління поліції ГУНП в Закарпатській області, подання служби у 
справах дітей Мукачівської міської ради від 19.04.2022 року № 180/20/61-22, 
відповідно до ст.135 Сімейного кодексу України, п.69 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 «Про місцеве 
самоврядування в Україні», виконавчий комітет Мукачівської міської ради 
ВИРІШИВ: 

1. Доручити службі у справах дітей Мукачівської міської ради 
проведення у Мукачівському міському відділі державної реєстрації актів 
цивільного стану Південно-Західного регіонального управління юстиції  

 



 
 
Міністерства юстиції (м. Івано-Франківськ) реєстрації народження дитини, 
знайденої  працівниками патрульної поліції у помешканні по вул. Одеська в м. 
Мукачеві та переданої відповідно до Акта органу внутрішніх справ України та 
закладу охорони здоров’я про підкинуту чи знайдену дитину та її доставку від 
01.02.2022 року ( вихідний № 2346/106/26-2022 від 09.02.2022 року), до 
приймального відділенні Комунального некомерційного підприємства «Обласна 
дитяча лікарня» Закарпатської обласної ради.  
 

***, в графі ім’я – ***, в графі по-батькові – ***, дату народження вказати 
*** року, відповідно до листа охорони здоров’я Закарпатської обласної 
військової адміністрації від 08.04.2022 року № 106/01.10 та висновку за 
результатами  обстеження для встановлення віку дитини, в графі стать - чоловіча, 
в графі місце народження – Україна, Закарпатська область м. Мукачево, в графі 
громадянство - Україна, в графі батько зазначити ***, громадянин України, в 
графі мати зазначити ***, громадянка України. 

 
3. Надати *** року народження, статус дитини, позбавленої батьківського 

піклування. 
 
4.  Тимчасово, до остаточного вирішення подальшої долі дитини, 

влаштувати ***, до Комунального некомерційного підприємства «Обласний 
будинок дитини» Закарпатської обласної ради, м. Свалява, вул. Богдана 
Хмельницького,1. 

 
5. Службі у справах дітей Мукачівської міської ради відповідно до акта 

передати *** до Комунального некомерційного підприємства «Обласний 
будинок дитини» Закарпатської обласної ради та сприяти його подальшому 
влаштуванню до сімейних форм виховання. 

 

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

 

      

Міський голова                                                                           Андрій  БАЛОГА 

 

 



 


