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Про надання дозволів на посвідчення  

правочинів щодо придбання житла  

на користь дітей-сиріт 

 

Керуючись статтями 6, 8, 177 Сімейного кодексу України, главою 55 та 

статтями 32, 68-71, 203, 215, 216, 242, 357, 358, 364, 368, 370, 372, 725, 744, 

1267, 1268, 1270, 1273, 1274, 1278 Цивільного кодексу України, статтями 17, 18 

Закону України «Про охорону дитинства», статтею 12 Закону України «Про 

основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей», статтею 11 

Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального 

захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», 

підпунктом 4 пункту б частини 1 статті 34, статтями 50, 59 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про 

адміністративні послуги», пунктами 66, 67, 68 постанови Кабінету Міністрів 

України від 24.09.2008р. № 866 «Питання діяльності органів опіки та 

піклування, повʼязані із захистом прав дитини», постановою Кабінету Міністрів 

України від 15.11.2017р. № 877 «Про затвердження Порядку та умов надання у 

2018 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, 

будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку 

сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення 

житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа» (із змінами і доповненнями), з метою 

захисту законних прав та інтересів дітей при вчиненні правовчинів та 

забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа відповідно до розподілу 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 2018 рік, розглянувши 

заяви надані законними представниками неповнолітніх дітей-сиріт та 

документи, подані відповідно до вимог чинного законодавства, беручи до уваги 

протокол позачергового засідання комісії з питань захисту прав дитини 

26.11.2018 року, виконком міської ради ВИРІШИВ:  

 

1. Надати дозвіл: 



1.1. Гр. ***, мешканцю Ужгородського району, с. ***, вул. ***, буд. ***, 

як законному представнику неповнолітньої ***, *** р.н., (відповідно до 

розпорядження голови Ужгородської районної державної адміністрації від 

02.12.2010 року № 518 «Про створення прийомної сімʼї») надати згоду 

неповнолітній ***, *** р.н., на укладення та підписання договору купівлі-

продажу, купівлю на її імʼя трикімнатної квартири, загальною площею *** 

кв.м, житловою площею *** кв.м, яка знаходиться за адресою: м. Ужгород, вул. 

***, буд. ***, кв. ***.  

1.2. Гр. ***, мешканці м. Ужгород, вул. ***, буд. ***, як законному 

представнику неповнолітнього ***, *** р.н., (відповідно до рішення 

виконавчого комітету Ужгородської міської ради від 03.04.2013 року № 104 

«Про призначення опіки») надати згоду неповнолітньому ***, *** р.н., на 

укладення та підписання договору купівлі-продажу, купівлю на його імʼя 

однокімнатної квартири, загальною площею *** кв.м, житловою площею *** 

кв.м, яка знаходиться за адресою: м. Ужгород, вул. ***, буд. ***, приміщення 

*** . 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови Білака О.П. 

 

 

Міський голова                                                                                       Б. АНДРІЇВ  


