
 

                                                                      

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

від  28.02.2019                                                                                                    № 53 

 

Про надання дозволу на укладення  

договору купівлі - продажу  

від імені малолітніх дітей щодо відчуження  

житла співвласниками якого вони є 

 

        Розглянувши заяву та документи, надані гр. Левицькою Ольгою Володимирівною, 

щодо надання дозволу на укладення договору купівлі - продажу від імені малолітніх дітей 

щодо відчуження житла співвласниками якого вони є, було встановлено, що квартира за 

адресою м. Бурштин, належить на праві приватної спільної сумісної власності по 1/3 

частині малолітнім дітям, на підставі свідоцтва про право власності від 15 січня 2019 року 

виданого виконавчим комітетом Бурштинської міської ради. 

 Керуючись  ст. ст. 203, 224, 655 Цивільного кодексу України, ст. 177,  Сімейного 

кодексу України, статей 17, 18 Закону України «Про охорону дитинства», ст.12 Закону 

України «Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей», п. 

67 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом 

прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 866 

«Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», 

керуючись підпунктом 4 пункту «б» частини першої статті 34, частиною першою статті 52 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації 

комісії з питань захисту прав дитини виконкому міської ради від 12.02.2019 року 

виконком міської ради вирішив : 

       1. Надати дозвіл Левицькій Ользі Володимирівні на укладення договору купівлі - 

продажу від імені малолітнього, щодо відчуження 1/3 частини  житлового приміщення в 

гуртожитку, яке знаходиться за адресою м. Бурштин, та від імені малолітнього, щодо 

відчуження 1/3 частини  житлового приміщення в гуртожитку, яке знаходиться за адресою 

м. Бурштин, з подальшим обов’язковим оформленням права власності рівнозначної або 

більшої частини житла на імена вищезазначених малолітніх дітей  у квартирі адресою: м. 

Бурштин, в термін до 3-х місяців. 

      2. Зобов’язати Левицьку Ольгу Володимирівну та Левицького Романа Івановича 

зберегти житлові та майнові права дітей та подати до служби у справах дітей 

Бурштинської міської ради  документи, які підтверджують право власності,  на житло за 

адресою: м. Бурштин. 

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 

Надію Кицелу.  

 
       Міський голова                                                                                  Роксолана Джура 


