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Бережанська міська рада  

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 11 листопада 2021 року м. Бережани № 

 

Про надання дозволу на вчинення правочину 

гр. ________,  ________ 
 

Відповідно до Сімейного кодексу України, статті 34 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Закону України  «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, розглянувши заяву гр. ________, ________ від 02.11.2021 року та 

додані документи: свідоцтво на право власності на нерухоме майно за адресою 

________, вул. ________, ____ частки на ________, серія ____ № ____, ____ 

частини на ________, серія ____ № ____, ____ частини на ________, серія ____ 

№ ____, враховуючи заповіти: ________ від 24 липня 2009 року за № ____ та 

________ від 08 листопада 2021 року ____ ________), враховуючи рішення 

№14/5 від 08.11.2021 року комісії  Бережанської міської ради з питань захисту 

прав дитини, , з метою захисту житлових та майнових прав неповнолітньої 

________, ________ року народження та бажання щодо покращення житлових 

умов неповнолітньої керуючись підпунктом 4 пункту б статті 34, статтями 52, 

53, частиною шостою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», на підставі делегованих повноважень, виконавчий комітет 

Бережанської міської ради, як орган опіки і піклування 

 

В И Р І Ш И В: 

 

1. Надати гр. ________, ________ р.н. та ________, ________ р.н. дозвіл на вчинення 

правочину, а саме: продаж квартири, що знаходиться за адресою ________, 

вул. ________, буд. ________, власницею якої є, в тому числі неповнолітня 

________, ________ р. н. 

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

молоді Бережанської міської ради довести дане рішення до відома 

заявника. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Степана КУХАРУКА. 

 

Міський голова      Ростислав БОРТНИК 


