
Проєкт Рішення 

 

 

 

 

« 15 » __11__2019 р.                           м. Бурштин                                  № 1144 

 

 

Про надання дозволу неповнолітній  

дитині на укладання договору  

купівлі-продажу частини  

житлового приміщення 

 

 

При розгляді заяв та відповідних документів неповнолітньої дитини *********** р. 

н., Волошин Надії Григорівни та Волошина Руслана Юрійовича, встановлено, що 

заявники бажають здійснити продаж житлового приміщення №9 в гуртожитку, яке 

знаходиться за адресою: вул. *******, м. Бурштин Івано-Франківської області з метою 

покращення житлово-побутових умов. Вищевказане житлове приміщення належить на 

праві приватної спільної сумісної власності Волошин Надії Григорівні, Волошину Руслану 

Юрійовичу, Волошин Тетяні Русланівні та неповнолітні дитині ************ р. н., на 

підставі свідоцтва про право власності від 16 березня 2015 року виданого виконавчим 

комітетом Бурштинської міської ради.  

Керуючись ч.ч.3,4 ст.177 Сімейного кодексу України, ст.17 Закону України «Про 

охорону дитинства», ст.12 Закону України «Про основи соціального захисту бездомних 

осіб і безпритульних дітей», п.67 постанови Кабінету Міністрів України від 24.09.2008р. 

№866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав 

дитини», Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рішення 

комісії з питань захисту прав дитини виконкому міської ради від 01.07.2019 року 

виконком міської ради вирішив : 

1. Надати неповнолітній дитині *********** р. н., враховуючи згоду батьків 

Волошин Надії Григорівни та Волошина Руслана Юрійовича, дозвіл на укладання 

договору купівлі-продажу частини житлового приміщення №9 в гуртожитку, яке 

знаходиться за адресою: вул. ********, м. Бурштин Івано-Франківської обл. 

2. Зобов’язати Волошин Надію Григорівну та Волошина Руслана Юрійовича, після 

досягнення повноліття ********** р. н. забезпечити її житлом на праві власності за 

адресою: вул. *******, м. Бурштин Івано-Франківської обл.  

Документ, який засвідчує набуття дитиною права власності на житло пред’явити до 

органу опіки та піклування протягом місяця після набуття дитиною власності. 

3. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання рішення 

покласти на головного відповідального виконавця – службу у справах дітей Бурштинської 

міської ради (С.Козар). 

4. Контроль за виконанням  даного рішення покласти на заступника міського 

голови  Н. Кицелу.  

 

 

 
 

Міський голова                                                                  Роксолана Джура 

 


