
 
 
 
 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
РІШЕННЯ 

 
22.11.2022                             м. Мукачево                              № 515 

 
 

Про визначення місця проживання  
та реєстрації дітей 
 
 

На підставі заяв мешканок Мукачівської міської територіальної громади,  
зважаючи на вік та фактичне місце проживання дітей; думку батьків,  стосунки, 
що склалися між ними та стан виконання батьками батьківських обов’язків, 
враховуючи рішення Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області: 
від 14.06.2022 року по справі № 303/1485/22; від 28.11.2012 року по справі 
№707/9818/2012, від 19.02.2013 року по справі № 303/355/13-ц, від 29.04.2013 
року по справі № 303/1985/13, від 17.05.2022 року по справі № 303/1554/22, від 
01.06.2021 року по справі № 303/3271/21; відповідно до ст.161 Сімейного 
кодексу України, п.72 Порядку провадження органами опіки та піклування 
діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого Постановою 
Кабінету Міністрів України № 866 від 24.09.2008 року «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. Визначити місце проживання дитини,***за місцем проживання 
матері, ***  в м. Мукачеві. 

 
2. ***, в квартирі *** в м. Мукачеві, без згоди батька, ***. 

 
3. Визначити місце проживання дитини, ***, за місцем проживання 

матері, *** Мукачівського району. 
 

4. Надати дозвіл *** на реєстрацію місця проживання сина ***, в 
будинку *** району, без згоди батька, ***. 

 
5. Визначити місце проживання дитини, *** за місцем проживання 

матері, *** в м. Мукачеві. 



 
6. Надати дозвіл *** на реєстрацію місця проживання доньки, *** в 

квартирі *** в м. Мукачеві, без згоди батька, ***. 
 

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

 
8. Надати дозвіл ***, на реєстрацію місця проживання сина, *** в 

квартирі *** в м. Мукачеві, без згоди батька, ***. 
 
9. Визначити місце проживання дитини, *** за місцем проживання 

матері, *** в квартирі *** в м. Мукачеві. 
 
10. Надати дозвіл ***, на реєстрацію місця проживання доньки, ***, в 

квартирі *** в м. Мукачеві без згоди батька, ***. 
 
11. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника 

служби у справах дітей Мукачівської міської ради Ольгу Степанову. 
 

 
Міський голова                                                                             Андрій  БАЛОГА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


