
 
 

У кр а їна  

Бережанська міська рада Тернопільської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 31 серпня 2020  року                                                                              №  1304 

 

Про надання дозволу на представлення 

інтересів малолітніх дітей громадянці 

________________ 

 

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. ____________ Марії Володимирівни та 

подані документи,  враховуючи  рішення №6/6 від 14.08.2020 року комісії  

Бережанської міської ради з питань захисту прав дитини, з метою захисту 

житлових та майнових прав малолітніх: ____________ Ростислава Руслановича, 

_____2011 року народження, ___________ Аліни Русланівни, _________2009 

року народження, виконавчий комітет Бережанської міської ради, як орган 

опіки і піклування, 

В И Р І Ш И В: 

1. Надати дозвіл гр. ____________ Марії Володимирівні, _______.1964 

року  народження, що діє на підставі довіреності від гр. __________ Ольги 

Степанівни (довіреність від 11.09.2019 року НОА 279268),  на вчинення дій в 

інтересах малолітніх: __________ Ростислава Руслановича, _________2011 року 

народження, ___________ Аліни Русланівни, __________2009 року народження, 

а саме: приватизацію жилого приміщення (кімнати) у гуртожитку  за адресою: 

с. Рай,  вул. Раївська, буд. 60«А», кімната ______ (__-1, ___-2, ___-3) на ім’я 

малолітніх: _________ Ростислава Руслановича, ________2011 року 

народження, __________ Аліни Русланівни, __________ 2009 року народження. 

 2. Зобов'язати громадянку  __________ Марію Володимирівну в місячний 

термін після набуття права власності на жиле приміщення (кімнату) у 

гуртожитку надати в службу у справах дітей, надання соціальної допомоги 

сім’ям з дітьми та молоді Бережанської міської ради копії документів, що 

підтверджують право власності малолітніх: __________ Ростислава 



Руслановича, _______ 2011 року народження, ______ Аліни Русланівни, 

__________ 2009 року народження, на 1/5 частки жилого приміщення (кімнати) 

у гуртожитку за адресою: м. Бережани,  с. Рай,  вул. Раївська, буд. 60«А», 

кімнати ____ (___-1, ____-2, ___-3). 

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

молоді Бережанської міської ради довести дане рішення до відома                     

гр. ___________ Марії Володимирівни.  

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови  Бойко М.І. 

 

 

   В.о. міського голови           Петро АДАМОВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


