
Виконавчий комітет Помічнянської міської ради
Новоукраїнського району Кіровоградської області

Р І Ш Е Н Н Я
від  24 червня 2021 року                                                                           № 85

Про дозвіл на продаж житлового
будинку, власником якого є
неповнолітня дитина Черненко П.Е.,
2006 року народження

Розглянувши заяву Черненко Оксани Миколаївни, зареєстрованої в
м.Помічна по вул.Григоренка,2 щодо надання дозволу на продаж житлового
будинку по вул. Гагаріна,34 в с.Помічна, власником якого згідно свідоцтва
про право на спадщину за законом від 14.12.2018 року № 2237 є її
неповнолітній син Черненко Павло Едуардович, 12.07.2006 року народження,
враховуючи протокол засідання  комісії з питань захисту прав дітей від
14.06.2021 року  № 9, відповідно до статті 177 Сімейного кодексу України,
статті 17 Закону України «Про охорону дитинства», статей 32, 71 Цивільного
кодексу України, статті 12 Закону України «Про основи соціального захисту
бездомних громадян  і безпритульних громадян», керуючись  статтею 34
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської
ради в и р і ш и в :

          1. Дозволити Черненко Оксані Миколаївні, яка зареєстрована по
вул.Григоренка,2 в м.Помічна,  продати житловий будинок №34 (тридцять
чотири) по вулиці Гагаріна в селі Помічна Новоукраїнського району
Кіровоградської області, співвласником якого є  її неповнолітній син
Черненко Павло Едуардович, 12.07.2006 року народження та підписати
відповідні документи в органах нотаріату, як законному представнику цієї
дитини.

2. Дозволити неповнолітньому Черненку Павлу Едуардовичу,
12.07.2006 року народження продати належний йому житловий будинок №34
(тридцять чотири) по вулиці Гагаріна в селі Помічна Новоукраїнського
району Кіровоградської області та підписати договір купівлі-продажу та інші
відповідні документи в органах нотаріату.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника
служби у справах дітей Руду М.Л. та заступника міського голови з питань
виконавчих органів ради Щербатюка А.С.

Міський голова                                                                  Микола АНТОШИК
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