
 
 

У кра їна  

Бережанська міська рада Тернопільської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від  21 грудня  2018  року                           №  773 
 

Про надання дозволу гр. ____________ на 

прийняття спадщини в інтересах 

малолітніх  
 

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 16/1 комісії Бережанської міської ради з 

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

гр. __________________ від 03.12.2018 року,  з метою захисту житлових та 

майнових прав малолітніх _________________, 29.06.2011 року народження, 

____________ , 29.06.2011 року народження, _________________, 29.06.2011 

року народження, виконавчий комітет Бережанської міської ради, як орган 

опіки і піклування, 

В И Р І Ш И В: 

1. Надати дозвіл гр.________________, 11.03.1973 року народження   на 

прийняття спадщини, а саме: 

-  квартира, що знаходиться за адресою:  м. Бережани, вул.___________, 

буд.____, кв. _____, у рівних частинах: гр. ______________11.03.1973 року 

народження, та_______________, 29.06.2011 року народження, 

______________, 29.06.2011 року народження, _______________, 29.06.2011 

року народження; 

- гараж, що знаходиться за адресою: м. Бережани, вул.______________, 

____; гараж, що знаходиться за адресою: м. Бережани,   вул. ___________, ____; 

нежитлового приміщення, що знаходиться за адресою: м. Бережани,                   

вул. ________________, ____; дачі, що знаходиться за адресою: м. Бережани,        

вул. ________, _____ - на ім’я Лагошняк Вікторії Володимирівни. 

2. Зобов’язати гр. ________________ в місячний термін після набуття  

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 набуття  права  власності малолітніми на 

житлову квартиру по вул. ____________, ____, кв.____, в  м. Бережани. 

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

молоді Бережанської міської ради довести дане рішення до відома                     

гр. _________________. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови Захарківа О.М. 

 

 

           Міський  голова                                 В.Я. МУЗИЧКА  

       


