
   
  

 Р І Ш Е Н Н Я 

 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 

КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 
 

від 10 серпня 2021 року         №524 
 

 

 

Про надання дозволів   
 

 Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, статтею 177  

Сімейного кодексу України, статтею 32  Цивільного кодексу України, 

підпунктом 4 пункту «б» частини першої  статті 34 Закону України «Про  

місцеве самоврядування в Україні», статтею  17   Закону України «Про  

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

захисту бездомних осіб і безпритульних дітей», враховуючи рішення комісії з 

питань  захисту прав дитини  (протокол від  21 липня 2021 року № 29), 

розглянувши  заяви  громадян з проханням про надання дозволів на  

дарування житла, Виконавчий комітет Кропивницької міської ради  
 

В И Р І Ш И В : 

1. Дозволити: 

 

1) гр. К*** О*** П***, який мешкає в                                                          

м. Кропивницькому по вул. П***, ***, корп. ***, кв. ***, подарувати  в  

установленому законом порядку частину  квартири, що знаходиться у                       

м. Кропивницькому по вул. Г*** У***,  ***, корп. ***, кв. ***,       

неповнолітній дитині  К*** А*** О***, *** року                                         

народження, яка  мешкає у  м. Кропивницькому по                                                

вул. П***, ***, корп. ***, кв. ***,  та укласти договір дарування; 

неповнолітній дитині К*** А*** О***,                                                                      

*** року народження, яка мешкає в м. Кропивницькому по                                       

вул. П***, ***, корп. ***, кв. ***,  прийняти в дарунок від гр. К ***                     

О *** П ***, який зареєстрований в   м. Кропивницькому по                                

вул. П***, ***, корп. ***, кв. ***, в  установленому законом порядку частину  

квартири, що знаходиться у м. Кропивницькому по вул. Г*** У***,  ***,                         

корп. ***, кв. ***,   та укласти договір дарування; 

гр. К*** О*** П***, гр. К*** Т***                                                                   

В***,  які мешкають  в м. Кропивницькому по вул. П***, ***,                            

корп. ***, кв. ***, дати згоду їх неповнолітній дитині К*** А***                         

О***, *** року народження, прийняти в дарунок в                                

установленому  законом  порядку    частину  квартири, що знаходиться у             
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м. Кропивницькому по вул. Г*** У***,  ***,  корп. ***, кв. ***, та укласти 

договір дарування; 

 

2) гр. З*** О*** В***, який проживає у                                                    

м. Кропивницькому по вул. М***, ***, кв. ***,  подарувати  в установленому 

законом порядку З*** Ю*** В*** частину квартири, що знаходиться               

у  м. Кропивницькому  по вул. М***, *, кв. ***, право користування якою має 

дитина З*** А*** О***,  *** року народження,  та укласти                              

договір дарування; 

 

3) гр. Є*** Л*** П***,   яка    проживає у                                                     

м. Кропивницькому по вул. Г*** Ж***, ***, корп. ***, кв. ***,                         

подарувати  в  установленому законом порядку Є*** О***                                   

В*** частину житлового будинку, що знаходиться у                                                           

м. Кропивницькому  по вул. Р*** М***, ***,  право користування                           

яким має дитина Є*** У*** О***, *** року                                                 

народження,  та укласти договір дарування; 

 

 4)   гр. Т*** Н*** Д*** від імені малолітніх дітей Т***                               

І *** В***, *** року народження, Т*** М***                                                          

В***, *** року народження, які мешкають  в                                                              

м. Кропивницькому по вул. В*** П***, ***, кв. ***, обміняти в 

установленому законом частини квартири, що знаходяться в                                   

м. Кропивницькому по вул. В*** Н***, ***, кв. ***,  належить дітям на 

підставі свідоцтва про право на спадщину за законом від 09.06.2021 р.,  на 

частини квартири, що знаходяться  в м. Кропивницькому по                              

вул. В*** П***, ***, кв. ***, та укласти договір міни; 

зобов’язати гр. Т*** Н*** Д***    надати  управлінню  з                        

питань захисту  прав дітей Кропивницької міської ради документи, що 

підтверджують право власності на житло, яке оформлено на ім’я дітей                 

Т*** І*** В***, *** року народження, Т*** М***                                                 

В***, *** року народження, до  *** року. 

 

 2. У  разі   ненадходження   у   встановлені    терміни   інформації    про 

виконання батьками або особами, які їх замінюють,  відповідних зобов’язань,   

управлінню   з   питань   захисту  прав дітей Кропивницької міської ради 

звернутися до органів прокуратури для подальшого усунення цих порушень. 
 

 3. Строк дії даного рішення - 6 місяців з дати його прийняття. 

 

 

 

Міський голова         Андрій РАЙКОВИЧ  

 
Микола Селіванов 35 83 36  


