
ЗБАРАЗЬКА МІСЬКА РАДА
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

ПРОЕКТ Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

__ ____________ 2021  року м. Збараж                                   № _____

Про внесення змін до рішення 
виконавчого комітету 
від 30.06.2021 року № 182

Розглянувши подання служби у справах дітей міської ради від 29 липня
2021 року № 235, заяви ___________________, жительки вул. _______________,
м.  ______________,  Тернопільського  району  (Збаразького  району)
Тернопільської області, від ____________ року, __________________, жительки
вул. ______________ м. ______________ Тернопільського району (Збаразького
району) Тернопільської області, від _____________ року, відповідно до статті 56
Цивільного кодексу України, статті 177 Сімейного кодексу України, статті 12
Закону  України  „Про  основи  соціального  захисту  бездомних  осіб  і
безпритульних  дітей”,  пункту  67  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”, враховуючи рішення комісії з питань захисту прав дитини виконавчого
комітету Збаразької міської ради від 20 липня 2021 року,  керуючись статтею 34
Закону України  „Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет
міської ради 

ВИРІШИВ:
 
1. Доповнити рішення виконавчого комітету Збаразької міської ради від 30

червня 2021 року № 182  „Про надання ______________. дозволу діяти від імені
малолітнього _______________ при укладенні договору дарування” наступними
пунктами:

3. Надати ________________ дозвіл на укладення договору дарування 1/4
частки квартири по вул. ________________, в м. __________ Тернопільського
району (Збаразького району) Тернопільської області, право користування якою
має малолітній ____________________, _______________ року народження. 



4.  Надати _________________ дозвіл  на  укладення договору дарування
1/4  частки  квартири  по  вул.  ________________  в  м.  _____________
Тернопільського  району  (Збаразького  району)  Тернопільської  області,  право
користування  якою  має  малолітній  _________________________,
________________ року народження. 

2.  Пункт  3  рішення  виконавчого  комітету  Збаразької  міської  ради
від 30 червня 2021 року № 182  „Про надання ______________ дозволу діяти від
імені  малолітнього  _______________-  при  укладенні  договору  дарування”
вважати пунктом 5.  

Збаразький міський голова                                          Р.С. ПОЛІКРОВСЬКИЙ


