
 
 

У кра їна  

Бережанська міська рада Тернопільської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від  21 грудня  2018  року                           №  772 
 

Про надання дозволу на вчинення  

правочину  гр. ____________ 

 

Відповідно до ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Законів України «Про охорону дитинства», «Про органи і служби у 

справах дітей та спеціальні установи для дітей», «Порядку провадження 

органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини», 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 

року № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із 

захистом прав дитини», рішення 16/2 комісії Бережанської міської ради з 

питань захисту прав дитини від 12 грудня 2018 року,  розглянувши заяву          

гр. __________________ від 22.11.2018 року,  з метою захисту житлових та 

майнових прав малолітніх ______________, 07.05.2015 року народження, 

________________, 03.03.2018 року народження, виконавчий комітет 

Бережанської міської ради, як орган опіки і піклування , 

В И Р І Ш И В: 

1. Надати  гр. ________________, 04.01.1956 року народження  дозвіл на 

вчинення правочину, а саме: дарування квартири, що знаходиться за адресою м. 

Бережани, вул. _____________, буд. __, кв.___ (Витяг з державного реєстру 

речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №144997___, 

від 12.11.2018 року), у якій зареєстровані в тому числі малолітні діти 

_____________, 07.05.2015 року народження, _______________, 03.03.2018 року 

народження,  дочці ____________, зі збереженням реєстрації малолітніх 

_____________,________________. 

2. Зобов’язати гр. _________________в місячний термін після набуття нею 

права власності на квартиру, надати в службу у справах дітей, надання 

соціальної допомоги сім’ям з дітьми та молоді Бережанської міської ради копії 

документів, що підтверджують реєстрацію малолітніх дітей ______________, 

07.05.2015 року народження, ________________, 03.03.2018 року народження у 

квартирі за адресою: м. Бережани,   вул. ___________, буд. ___, кв.___. 

3. Службі у справах дітей надання соціальної допомоги сім’ям з дітьми та 

молоді Бережанської міської ради довести дане рішення до гр. _____________та 



гр. _________________. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови Захарківа О.М. 

 

           Міський  голова                                 В.Я. МУЗИЧКА  

       
               Безусова Т.В. 


