
 
ЗБАРАЗЬКА МІСЬКА РАДА 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІ Ш  Е  Н  Н  Я 

 
від 29 грудня 2021 року № 402 

 

Про надання ________________ 

дозволу на оформлення документації  

щодо відведення земельних ділянок  

у власність малолітнім _____________ 

 

Розглянувши заяви _________________ та ____________________, жителів 

с.______________Тернопільського району Тернопільської області від 10 грудня 2021 року, 

подання служби у справах дітей Збаразької міської ради, відповідно до статті 56 Цивільного 

кодексу України, статті 177 Сімейного кодексу України, статті 121 Земельного кодексу 

України, статті 12 Закону України „Про основи соціального захисту бездомних осіб і 

безпритульних дітей”, статті 17 Закону України „Про охорону дитинства”, 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 грудня 2021 року, керуючись статтею 34 Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ:  

1. Дати _______________та _________________ дозвіл на оформлення документації 

щодо відведення земельних ділянок у власність малолітньому___________________, 

___________________ року народження, площею 1,8309 га, в  тому числі площею 0,4500 га, 

площею 0,5623 га, площею 0,3000 га, площею 0,5186 га із земель комунальної власності 

сільськогосподарського призначення (рілля), для ведення особистого селянського 

господарства, які знаходяться в межах села ___________ Тернопільського району 

Тернопільської області. 

2. Дати _______________ та _______________ дозвіл на оформлення документації 

щодо відведення земельних ділянок у власність малолітньому____________________, 

______________ року народження, площею 1,9063 га, в  тому числі площею 0,6000 га, 

площею 0,5000 га, площею 0,3063 га, площею 0,5000 га із земель комунальної власності 

сільськогосподарського призначення (рілля), для ведення особистого селянського 

господарства, які знаходяться в межах села _________ Тернопільського району 

Тернопільської області. 

3. Дозволити ________________ та ____________ діяти від імені малолітніх синів 

________________ та ____________ при підписанні документів. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови 

Качку А.Я. 

 

 

Збаразький міський голова                                          Р.С. ПОЛІКРОВСЬКИЙ 


