
Проєкт Рішення 

  

« 11 » серпня 2022 р.                          м. Бурштин                                           № 163 

  

Про надання дозволу на укладення  

договору купівлі-продажу, а саме продажу  

житлового приміщення гуртожитку,  

яке належить на праві спільної  

власності неповнолітній дитині 

 

Розглянувши заяву гр..Терпеливець Ярослава Івановича та гр..Терпеливець Наталії 

Ігорівни про надання дозволу на укладення договору купівлі-продажу, а саме продажу 

житлового приміщення гуртожитку за адресою м.Бурштин, яке належить на праві спільної 

власності їм та їхній неповнолітній доньці в розмірі  1/3 частки, 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 24.09.2008р. №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 02.08.2022 року, виконавчий 

комітет Бурштинської міської ради вирішив:  

1. Надати дозвіл гр..Терпеливець Ярославу Івановичу та гр..Терпеливець Наталії 

Ігорівні на укладення договору купівлі-продажу, а саме продажу житлового приміщення 

гуртожитку за адресою м.Бурштин, яке належить на праві спільної власності їм та їхній 

неповнолітній доньці в розмірі  1/3 частки. 

2. Зобов’язати батьків Терпеливця Ярослава Івановича та Терпеливець Наталії 

Ігорівні після відчуження вище згаданої квартири протягом 1 року надати документ, який 

засвідчує набуття права власності на житло шляхом придбання або дарування на її ім’я 

рівноцінної або більшої частини житла.  

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПІДГОТУВАЛА:  

    

Начальник служби 

у справах дітей                                                                                                 С. Козар  

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО: 

 

 

 

Заступник міського голови  

з питань діяльності виконавчих  

органів ради                                                                                                       В. Чуйко  

  

 

Юридичний відділ            _____________ 

     

 
Керуюча справами виконкому                                                                      Н. Кицела 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до  проєкту рішення виконкому Бурштинської міської ради 

«Про надання дозволу на укладення договору купівлі-продажу, а саме продажу 

житлового приміщення гуртожитку, яке належить на праві спільної власності 

неповнолітній дитині» 

  

Суб`єкт подання проєкту рішення – начальник служби у справах дітей Бурштинської 

міської ради  Козар Світлана Олексіївна. 

Розробник проєкту - служба у справах дітей Бурштинської міської ради  в особі 

начальника служби у справах дітей Бурштинської міської ради  Козар Світлани 

Олексіївни. 

Доповідач проєкту рішення - начальник служби у справах дітей Бурштинської 

міської ради  Козар Світлана Олексіївна.  

Проєкт рішення виконкому Бурштинської міської «Про надання дозволу на 

укладення договору купівлі-продажу, а саме продажу житлового приміщення гуртожитку, 

яке належить на праві спільної власності неповнолітній дитині» 

1. Обґрунтування необхідності видання рішення  

       Відповідно до заяви батьків, які мають намір продати житлове приміщення 

гуртожитку, яке належить на праві спільної власності їм та неповнолітній доньці.  

2. Мета і шляхи її досягнення  

Проєкт рішення підготовлений з метою надання дозволу на укладення договору 

купівлі-продажу, а саме продажу житлового приміщення гуртожитку, яке належить на 

праві спільної власності неповнолітній дитині. 

3. Правові аспекти  

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.  

4. Фінансово-економічне обґрунтування 

Дане рішення не  потребує фінансових затрат. 

5. Позиція заінтересованих органів  

Дане рішення не  стосується інших органів. 

6. Регіональний аспект  

Даний проєкт не впливає на регіональний розвиток. 

7. Громадське обговорення 

Проєкт рішення не потребує громадського обговорення.  

8. Прогноз результатів 

1. Надати дозвіл гр..Терпеливець Ярославу Івановичу та гр..Терпеливець Наталії 

Ігорівні на укладення договору купівлі-продажу, а саме продажу житлового приміщення 

гуртожитку за адресою м.Бурштин, яке належить на праві спільної власності їм та їхній 

неповнолітній доньці в розмірі  1/3 частки. 

2. Зобов’язати батьків Терпеливця Ярослава Івановича та Терпеливець Наталії 

Ігорівні після відчуження вище згаданої квартири протягом 1 року надати документ, який 

засвідчує набуття права власності на житло шляхом придбання або дарування на її ім’я 

рівноцінної або більшої частини житла.  

 

Начальник служби  

у справах дітей                                                                                          Світлана Козар 

 

_______________2022 р. 


