УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
20.03.2019р.

Стрий

№ 57

Про дозвіл (…)
на отримання коштів у Стрийському відділенні ПАТ
«Державний ощадний банк України»
Розглянувши заяву (…), жительки м. Стрия, вул. (…), Львівської
області, про дозвіл на отримання у Стрийському відділенні ПАТ “Державний
ощадний банк України” коштів у розмірі (…) - по (…) з рахунків малолітніх
дітей: (…), (договір № (…), (…), (договір № (…), відкритих після продажу
автомобіля марки (…), (…) року випуску, шасі (кузов, рама) № (…),
державний реєстраційний номер (…), успадкованого ними після смерті батька
(…), що підтверджується свідоцтвом про право на спадщину за законом,
виданих Стрийською державною нотаріальною конторою (…), зареєстрованих
в реєстрі за № (…) та № (…), спадкова справа № (…), у зв’язку з необхідністю
придбання меблів та речей для облаштування дитячої кімнати для двох
малолітніх дітей: (…), (…), враховуючи рішення комісії з питань захисту прав
дитини від 14.03.2019р.(протокол №149) та відповідно до ст.242 Цивільного
кодексу України, ч.3 ст.177 Сімейного кодексу України, ст. 40 Закону України
“Про місцеве самоврядування в Україні” виконком міської ради вирішив:
1. Дати дозвіл (…), жительці м. Стрия, вул. (…), Львівської області, на
отримання в Стрийському відділенні ПАТ “Державний ощадний банк України”
коштів з дитячих рахунків у розмірі (…) - по (…) від імені двох малолітніх
дітей: (…), (договір № (…), (…), (договір № (…), відкритих після продажу
автомобіля марки (…), (…) року випуску, шасі (кузов, рама) № (…), державний
реєстраційний номер (…) успадкованого ними після смерті батька (…), що
підтверджується свідоцтвом про право на спадщину за законом, виданих
Стрийською державною нотаріальною конторою (…), зареєстрованих в реєстрі
за № (…) та № (…), спадкова справа № (…), у зв’язку з необхідністю придбання
меблів та речей для облаштування дитячої кімнати для вищевказаних двох
малолітніх дітей .
2. Зобов’язати (…) протягом двох місяців подати у службу у справах дітей
підтверджуючі документи щодо використання коштів на суму (…).
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського
голови Р.Волинця.
Міський голова
Р.Шрамов’ят

