УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
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Стрий

№251

Про надання дозволу на укладання договору
купівлі-продажу квартири неповнолітньою
дитиною, позбавленою батьківського
піклування, (…)
Розглянувши клопотання Сколівської районної державної адміністрації
від 09.10.2018р. №02/14-1897, служби у справах дітей Сколівської районної
державної адміністрації від 09.10.2018р. №03/16-877 щодо виконання
«Програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених
батьківського піклування, а також осіб з їх числа на 2016-2018 роки», яка
затверджена рішенням Сколівської районної ради №34 від 24.12.2015 року,
розпорядження голови Львівської обласної державної адміністрації від
10.07.2018р. №683/0/5-18 «Про виділення коштів» та заяву неповнолітнього
(…), дитини, позбавленої батьківського піклування, зареєстрованого на вул.
(…), у м.Сколе Львівської області, який відповідно до ст.66 Цивільного
кодексу України перебуває під опікою навчального закладу ВПУ № (…)
м.Стрия
Львівської області, де навчається на повному державному
забезпеченні, щодо купівлі на його ім’я 1/3 частини квартири № (…) в
будинку № (…) на вул. (…) у м.Стрию Львівської області, враховуючи згоду
опікуна - дирекції ВПУ № (…) м.Стрия Львівської області, рішення комісії з
питань захисту прав дитини від 09.10.2018р. (протокол №144), керуючись ст.40
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ч.4 ст.32
Цивільного кодексу України, ч.3 ст.17 Закону України «Про охорону
дитинства», ч.1,3 ст.12 Закону України «Про основи соціального захисту
бездомних громадян і безпритульних дітей», п.п.64,65,67 Порядку
провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом
прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
01.10.2008р. №866 “Питання діяльності органів опіки та піклування,
пов’язаної із захистом прав дитини”, виконком міської ради вирішив:
1. Надати неповнолітній дитині, позбавленій батьківського піклування, (…),
за згодою опікуна – дирекції ВПУ № (…) м.Стрия Львівської області, дозвіл
на укладання договору купівлі-продажу 1/3 частини квартири № (…) в
будинку № (…) на вул. (…) у м.Стрию Львівської області на його ім’я.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника
міського голови Р.Волинця.
Перший заступник міського голови
Роман Маланій

