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Помічнянська міська рада
Новоукраїнського району Кіровоградської області

Виконавчий комітет

Р І Ш Е Н Н Я
від 27 травня  2021 року                                                                           №  76

Про дозвіл на дарування житлового
будинку № 2 в м. Помічна по
вул. Григоренка на ім’я
неповнолітнього Черненка П.Е.,
2006 року народження

Розглянувши заяву Черненко О.М., зареєстрованої в м. Помічна по
вул. Григоренка, 2, з проханням про дарування житлового будинку № 2,
розташованого в м. Помічна по вул. Григоренка (договір дарування № 741
від 15.05.2018 року, посвідчений приватним нотаріусом Українською Н.М.
Новоукраїнського районного нотаріального округу Кіровоградської області),
на ім'я  її неповнолітнього сина Черненка Павла Едуардовича, 12 липня 2006
року народження, враховуючи протокол засідання комісії з питань захисту
прав дитини виконавчого комітету міської ради від 24.05.2021 року № 8,
статтею  177  Сімейного кодексу України, статтею 17 Закону України «Про
охорону дитинства», статтями 32, 68, 71 Цивільного кодексу України,
статтею 12 Закону України «Про основи соціального захисту бездомних
громадян  і безпритульних громадян» та статтею 34 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради в и р і ш и в :

       1. Дозволити матері Черненко Оксані Миколаївні, яка зареєстрована  в
м. Помічна Новоукраїнського району Кіровоградської області по
вул. Григоренка, 2 подарувати її неповнолітньому сину Черненку Павлу
Едуардовичу, 12 липня 2006 року народження, житловий будинок № 2 (два),
що знаходиться в місті Помічна по вулиці Григоренка Новоукраїнського
району Кіровоградської області та укласти договір дарування в нотаріальній
конторі.
      2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника
Служби у справах дітей Помічнянської міської ради Руду М.Л.

Міський голова                                                                 Микола АНТОШИК
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