
Більшівцівська  селищна  рада

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Рішення

від 14.12. 2021 року  №295
смт. Більшівці

Про призначення опікуна над майном і житлом
дітей позбавлених батьківського піклування

Розглянувши розпорядження Галицької РДА № 176 від 05.05.2011 року
про надання ********* та *********** статусу дітей, позбавлених
батьківського піклування, керуючись підпунктом 4 пункту б) частини першої
статті 34, статтями 40, 51, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», статтею 17 Закону України «Про охорону дитинства», статтями 4,11
Закону України «Про забезпечення організаційно–правових умов соціального
захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування», Сімейним
кодексом України, Цивільним кодексом України, п. п. 57-58 Порядку
провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом
прав дитини, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 24
вересня 2008 року №866, з метою захисту майнових прав дитини, виконавчий
комітет селищної ради вирішив:

1 Закріпити за малолітньою *************** року народження житло -
житловий будинок по вул. ************** до досягнення нею повноліття.
2.Заборонити відчуження майна та житла в *********** де зареєстрована
неповнолітня ************ року народження.
3.Опікуном за  збереження майна і житла дитини-сироти, яке знаходиться в
**************** призначити *****************
Селищний голова                                  Василь Саноцький



Більшівцівська  селищна  рада

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Рішення

від 14.12. 2021 року  № 296
смт. Більшівці

Про призначення опікуна
над майном і житлом
дитини сироти

Розглянувши розпорядження Галицької РДА № 520 від 28.08.2017 року
про надання *****************.н. статусу дитини-сироти, керуючись
підпунктом 4 пункту б) частини першої статті 34, статтями 40, 51, 52 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 17 Закону України
«Про охорону дитинства», статтями 4,11 Закону України «Про забезпечення
організаційно–правових умов соціального захисту дітей-сиріт, дітей,
позбавлених батьківського піклування», Сімейним кодексом України,
Цивільним кодексом України, п. п. 57-58 Порядку провадження органами опіки
та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого
Постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року №866, з
метою захисту майнових прав дитини, виконавчий комітет селищної ради
вирішив:

1 Закріпити за неповнолітнім **************** року народження житло -
житловий будинок по **************** до досягнення ним повноліття.
2.Заборонити відчуження майна та житла в *************** де
зареєстрований *************р.н.
3.Опікуном за  збереження майна і житла дитини-сироти, яке знаходиться по
*************** призначити ************* р.н.

Селищний голова                                                         Василь Саноцький



Більшівцівська  селищна  рада

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Рішення

від 14.12. 2021 року  № 297
смт. Більшівці
Про призначення опікуна
над майном і житлом
дитини позбавленої батьківського
піклування

Розглянувши розпорядження Галицької РДА № 575 від 08.12.2014 року
про надання **********р.н. статусу дитини  позбавленої батьківського
піклування керуючись підпунктом 4 пункту б) частини першої статті 34,
статтями 40, 51, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
статтею 17 Закону України «Про охорону дитинства», статтями 4,11 Закону
України «Про забезпечення організаційно–правових умов соціального захисту
дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування», Сімейним кодексом
України, Цивільним кодексом України, п. п. 57-58 Порядку провадження
органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини,
затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008
року №866, з метою захисту майнових прав дитини, виконавчий комітет
селищної ради вирішив:

1 Закріпити за неповнолітньою *************.н. року народження житло -
житловий будинок по вул. ************ до досягнення нею повноліття.
2.Заборонити відчуження майна та житла в ************ де зареєстрована
*****************р.н.
3.Опікуном за  збереження майна і житла дитини-позбавленої батьківського
піклування, яке знаходиться по ************** в с. *** призначити
*************** р.н.

Селищний голова                                                         Василь Саноцький


