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

__________ 2019 року
Борислав
         № ___

Про надання дозволу на укладення договору дарування частки квартири співвласником якої є малолітня Малиновська Ольга Романівна 

Відповідно до ч.1 ст.34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.71 Цивільного кодексу України, п.2 ст.177 Сімейного кодексу України, ст.12 Закону України «Про основи соціального захисту бездомних осіб та безпритульних дітей», ст.ст. 17, 18 «Про охорону дитинства», п.67 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №866 від 24.09.2008 року «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», враховуючи подання начальника служби у справах дітей від 15.11.2019 року №493, розглянувши звернення гр.Малиновської О.Я. та долучені до нього документи, виконавчий комітет міської ради 

В И Р І Ш И В:	

	1. Надати дозвіл гр.гр. Смакулі Лесі Омелянівні та Смакулі Андрію Ярославовичу укласти та підписати договір дарування 3/5 частки квартири №43 по вул. 600-річчя Борислава, 20, в м.Бориславі, Львівської області, на ім’я Малиновської Оксани Ярославівни, співвласником якої є малолітня Малиновська Ольга Романівна, 18 січня 2006 року народження.

2. Координацію за виконанням цього рішення покласти на службу у справах дітей міської ради.

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




Міський голова							І.Р.Яворський
















ЗАУВАЖЕННЯ І ПРОПОЗИЦІЇ 
до проекту рішення


Про надання дозволу на вчинення правочину 
Заступник міського голови Р.В.Гарасимів:
_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                      ________________________________                      ______________________________
	                                        (дата)                                                                                          (підпис)

Керуючий справами виконкому І.М.Кобилецький:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________________________
                      ________________________________                      ______________________________
	                                        (дата)                                                                                          (підпис)	
Начальник відділу правового забезпечення О.Б.Тахтарова:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                      ________________________________                      ______________________________
	                                       (дата)                                                                                          (підпис)	
     Відповідальний з питань запобігання 
     корупційних проявів в Бориславській 
     міській раді та її виконавчих органів             
В.М.Мельничок:                   
      _____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                      ________________________________                      ______________________________
	                                        (дата)                                                                                          (підпис)	Начальник загального відділу Г.М.Стецун:
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                      ________________________________                      ______________________________
	                                        (дата)                                                                                          (підпис)	
Керівники зацікавлених виконавчих органів міської ради, органів та організацій, що не висловили своїх позицій щодо проекту  чи його окремих положень: 
_____________________________________________________________________________________
                                                  (посада керівника)	                                  (ім'я та прізвище)
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                       ________________________________                      ______________________________
	                                        (дата)                                                                                          (підпис)	


Головний розробник проекту рішення       _____________________     Г.І.Подставек   
                                                                                                  


ДОВІДКА
про погодження проекту рішення


Про надання дозволу на укладення договору дарування частки квартири співвласником якої є малолітня Малиновська Ольга Романівна 

Проект  розроблено:  Службою у справах дітей Бориславської міської ради
(найменування головного розробника)

Звернення гр.Малиновської О.Я. та долучені до нього документи згідно чинного законодавства_________
(підстави для розроблення)
Погоджено:
без зауважень                    ___________________________
___________________________            ___________________________		_________________
                                                             (посада)                                                          (ім’я та прізвище)
                                            ___________________________
 ___________________________               ___________________________		_________________
                                                             (посада)                                                           (ім’я та прізвище)
                                             ___________________________
                                                 ___________________________
   ___________________________		_________________
                                                             (посада)                                                           (ім’я та прізвище)
 				  ___________________________
                                                 ___________________________
  ___________________________		_________________
                                                                  (посада)                                                        (ім’я та прізвище)			       		  ___________________________
                                                 ___________________________
  ___________________________		_________________
                                                             (посада)                                                          (ім’я та прізвище)
із зауваженнями, 
які враховано                      ___________________________ 
                                                 ___________________________		_________________
                                                             (посада)                                                          (ім’я та прізвище)


із зауваженнями, 
які не враховано                   ___________________________
				    ___________________________		_________________
                                                             (посада)                                                             (ім’я та прізвище)

Зацікавлені виконавчі органи міської ради, органи та організації, що не висловили своїх позицій щодо проекту чи його окремих положень: _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

     Заступник міського голови                                                                        __Р.В.Гарасимів____     
(посада керівника головного розробника)	 __________________________            (ім'я та прізвище)

„____”______________2019 року



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту рішення 


Про надання дозволу на укладення договору дарування частки квартири співвласником якої є малолітня Малиновська Ольга Романівна 

Дане рішення розроблено з метою надання дозволу на вчинення правочину 

Відповідно до ч.1 ст.34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст.71 Цивільного кодексу України, п.2 ст.177 Сімейного кодексу України, ст.12 Закону України «Про основи соціального захисту бездомних осіб та безпритульних дітей», ст.ст. 17, 18 «Про охорону дитинства», п.67 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №866 від 24.09.2008 року «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», враховуючи подання начальника служби у справах дітей від 15.11.2019 року №493, розглянувши звернення гр.Малиновської О.Я. та долучені до нього документи, прийняття такого рішення не буде порушувати права малолітньої дитини. 

Нначальник служби у справах дітей			                          Г.І.Подставек


________________ 2019 року
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БОРИСЛАВСЬКА МICЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ

вул. Шевченка, 42, м. Борислав, Львівська область, 82300, тел./факс: (0248) 5-22-36
E-mail: @ukr.net" SSDBMR@ukr.net  Код ЄДРПОУ 35528757

від  15.11.2019 року  №  493                                                   на №_________від ___________


Міському голові
І.Р.Яворському

		  	

ПОДАННЯ


Про надання дозволу на укладення договору 
дарування частки квартири співвласником 
якої є малолітня Малиновська Ольга Романівна 

Відповідно до ч.1 ст.34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст.71 Цивільного кодексу України, п.2 ст.177 Сімейного кодексу України, ст.12 Закону України «Про основи соціального захисту бездомних осіб та безпритульних дітей», ст.ст. 17, 18 «Про охорону дитинства», п.67 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №866 від 24.09.2008 року «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», розглянувши звернення гр.Малиновської О.Я. та долучені до нього документи, служба у справах дітей Бориславської міської ради просить Вас вирішити питання про дозвіл на вчинення правочину

Підстава: звернення гр. Малиновської О.Я. та долучені до нього документи. 
 


Начальник служби у справах дітей                              	                 Г.І.Подставек

                 











Міському голові 
           І.Р.Яворському                                                         
		       

 


Д О П О В І  Д Н А    З А П И С К А 

У зв’язку з терміновістю укладання договору та відповідних нотаріальних послуг, прошу позачергово розглянути проект рішення виконавчого комітету «Про надання дозволу на вчинення правочину». 




Начальник служби у справах дітей                                                    Г.Подставек                                                                          

