
  
Бурштинська міська рада                                                                                                                             

Івано-Франківської області                                                                                                 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

Від 25.03.2021                                                                                                                             № 69 

  

Про надання дозволів на укладання  

договору купівлі-продажу та дозволу на продаж  

житлового приміщення гуртожитку,  

яке належить на праві спільної (сумісної)  

власності малолітній дитині 

 

          Розглянувши заяву гр. *** та гр. *** про надання дозволу на укладення договорів 

купівлі-продажу та дозволу на продаж житлового приміщення гуртожитку за  адресою          

м. Бурштин, вул. ***, яке належить на праві спільної (сумісної) власності їм та їхньому 

малолітньому сину *** та інші додані документи, 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 24.09.2008 року №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 23.03.2021 року, виконавчий комітет Бурштинської міської ради 

вирішив: 

          1. Надати гр. *** та гр. *** дозвіл на укладення договору купівлі-продажу та дозволу 

на продаж житлового приміщення гуртожитку за  адресою м. Бурштин, вул. ***,  яке 

належить на праві спільної (сумісної) власності їм та їхньому малолітньому сину ***.  

          2. Зобов’язати батьків *** та *** забезпечити житлові та майнові права дитини шляхом 

придбанням на ім’я малолітнього сина рівноцінної або більшої частини квартири за адресою 

м. Бурштин, вул. ***.  

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

служби у справах дітей Бурштинської міської ради протягом 6 місяців після відчуження 

вище згаданої квартири та надати документ, який засвідчує набуття дитиною права власності 

на житло. 

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 з 

питань діяльності виконавчих органів ради Володимира Чуйка. 

 

 
Міський голова                                                                                                              Василь Андрієшин 


