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Бориславська мicька рада Львівської області
ВИКОНАВЧИЙ  КОМIТЕТ
 Р І Ш Е Н Н Я

___________2019 року
Борислав
№_______

 Про придбання житла на вул. ***** в м. Бориславі для особи, з числа дітей позбавлених батьківського піклування ********* та дитини позбавленої батьківського піклування  ********* 

Відповідно до ст.40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.71 Цивільного кодексу України, ст.17 Закону України «Про охорону дитинства», на виконання рішення  Бориславської міської ради Львівської області від 22 лютого 2019 року №1738 «Про затвердження  міської комплексної програми «Забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа у м.Бориславі та смт.Східниця на 2019-2021роки», рішення Львівської обласної ради від 11 грудня 2018 року № 767 «Про обласний бюджет Львівської області на 2019 рік», рішення  Бориславської міської ради  від 20 грудня 2018 року № 1629 «Про міський бюджет міста Борислава на 2019 рік», розпорядження першого заступника голови Львівської обласної державної адміністрації від 29 травня 2019 року № 549/0/5-19 «Про виділення коштів» враховуючи, що **************** та ******************** перебувають на квартирному обліку при виконавчому комітеті Бориславської міської ради з 05 липня 2012 року та беручи до уваги протокол засідання Комісії з питань забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа у м.Бориславі, смт.Східниця від 11.04.2019 року №2,  та подання в.о.начальника служби у справах дітей Н.Герцан від 04.06.2019 року №238, виконком міської ради

В И Р І Ш И В:	

	1. Придбати житлове приміщення -  квартиру № *** у будинку № ****на вул. ******** (дві кімнати, кухня з комунальними вигодами, загальною площею – 42.9 кв.м.,) у спільну часткову власність особи, з числа дітей позбавлених батьківського піклування, *********** та дитини позбавленої батьківського піклування ************* (у рівних частках). Вартість квартири – 299.700  (двісті дев’яносто дев’ять тисяч сімсот) гривень.

2. Зобов’язати в.о.начальника служби у справах дітей Н.Герцан забезпечити виготовлення всіх необхідних документів для придбання житла ************.
	
3. Начальнику відділу бухгалтерського обліку та звітності, головному бухгалтеру  У.Малиняк  провести оплату за придбану квартиру у власність  **********. 

4. Надати дозвіл, *********, піклувальнику неповнолітньої дитини ***************, ************ року народження, надати згоду неповнолітній дитині ********** на укладення та підписання ним договору купівлі-продажу квартири щодо купівлі на його ім’я 1/2 частки в праві спільної часткової власності на квартиру за адресою Львівська область, м.Борислав, вул. **********.

5. Начальнику відділу реєстрації Я.Раєвій зняти з квартирного обліку ******** після оформлення договору купівлі-продажу.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Р.В.Гарасимів. 






Міський голова                                                                                 І.Р.Яворський


