Бурштинська міська рада
Івано-Франківської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
від 23.12.2019

№ 247

Про надання дозволу неповнолітній
дитині на укладання договору
купівлі-продажу щодо відчуження
1/6 частини квартири
При розгляді заяв та відповідних документів неповнолітньої дитини, гр. Перцович
Наталії Святославівни та гр. Шевчука Олександра Васильовича встановлено, що 1/6
частина квартири в будинку в м. Бурштині Івано-Франківської області належить
неповнолітній Шевчук В. О., 11.09.2005 р. н., на підставі договору дарування частки
квартири від 28 листопада 2007 року посвідченого Коробчук М. В, приватним нотаріусом
Галицького районного нотаріального округу, зареєстровано в реєстрі за №2519.
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», беручи до уваги
витяг з рішення виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради від 14.11.2019 року
№1354 «Про надання дозволів на вчинення правочинів щодо належного дітям майна, в
тому числі право власності на яке або право користування яким вони мають», враховуючи
рішення комісії з питань захисту прав дитини виконкому міської ради від 02.12.2019 року
виконком міської ради вирішив :
1. Надати неповнолітній дитині, враховуючи згоду батьків Перцович Наталії
Святославівни та Шевчука Олександра Васильовича, дозвіл на укладання договору
купівлі-продажу щодо відчуження 1/6 частини кв. в буд. в м. Бурштині ІваноФранківської області.
2. Зобов’язати батьків забезпечити житлові та майнові права дитини шляхом
укладання договору купівлі-продажу (дарування, міни тощо) щодо придбання на ім’я
дитини 1/6 частини квартири, що в місті Івано-Франківську.
Документ, який засвідчує набуття дитиною права власності на житло пред’явити до
служби у справах дітей Бурштинської міської ради 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

