
 

 

                                   Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
                                                                    

 

Від  20.12.2022                                         м.Бурштин                                               № 304 

 

 

Про надання дозволу на укладання  

договору про розподіл спадкового  

майна між малолітніми дітьми  

та надання дозволу на відмову від  

частини спадкового майна  

 

 Розглянувши заяву гр.. С*** М**** Я***** про надання дозволу на укладення 

договору про розподіл спадкового майна за яким малолітня С*** Т**** О****, 29.12.2008 

р.н. спадкує гараж за адресою м.Бурштин, урочище Глинище №11, а малолітній С*** 

Ю*** О*****, 23.03.2010 р.н. спадкує квартиру за адресою м.Бурштин, вул.. В.Стуса, 

***** та гараж за адресою м.Бурштин, урочище Глинище ****, та надання дозволу на 

відмову від спадкового майна, а саме квартири за адресою м.Бурштин, вул.. В.Стуса, ****, 

житлового будинку та земельної ділянки під ним за адресою Івано-Франківський р-н, с. 

Явче, вул.. Левицького, ****, колісного трактора з причіпом та земельних ділянок для 

ведення особистого селянського господарства з кадастровими номерами 

2624487801:01:001:0218, 2624487801:01:001:0219, 2624487801:01:001:0220 за адресою 

Івано-Франківський р-н, с. Явче, та інші додані документи, керуючись ч.4 ст.1273 

Цивільного кодексу України, 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 13.12.2022 року, виконавчий комітет Бурштинської міської ради вирішив:  

 

 1. Надати гр.. С*** М**** Я***** дозвіл на укладення договору про розподіл 

спадкового майна за яким малолітня С*** Т***** О*****, ***** р.н. спадкує гараж за 

адресою м.Бурштин, урочище Глинище ***, а малолітній С*** Ю**** О*****, 23.03.2010 

р.н. спадкує квартиру за адресою м.Бурштин, вул.. В.Стуса, **** та гараж за адресою 

м.Бурштин, урочище Глинище ***** 

 2. Надати гр.. С**** М***** Я****** дозвіл на відмову від спадкового майна, а 

саме квартири за адресою м.Бурштин, вул.. В.Стуса, *****, житлового будинку та 

земельної ділянки під ним за адресою Івано-Франківський р-н, с. Явче, вул.. Л*****, ****, 

колісного трактора з причіпом та земельних ділянок для ведення особистого селянського 
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господарства з кадастровими номерами 2624487801:01:001:0218, 2624487801:01:001:0219, 

2624487801:01:001:0220 за адресою Івано-Франківський р-н, с. Явче.  

 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


