УКРАЇНА

МОСТИСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
2 кві тня 2014

Мостиська

№

Про надання дозволу на прийняття в дар
житлової квартири та підписання
договору дарування від імені малолітньої дитини
Відповідно до ст. 6 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»,
ст. ст. 17, 1В Закону України «Про охорону дитинства», ст. 12 Закону України «Про
основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей», ст. 177
Сімейного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 24.09.2008
№ 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав
дитини», розглянувши заяви громадян Качмар Галини Богданівни, 21.07.1978 р. н.,
мешканки м. Мостиська Львівської області, вул. Б. Антонича, 16, та Качмара
Володимира Ярославовича, 23.04.1978 р. н., мешканця м. Львова, вул.
Остроградських, 5, кв. 43, від 20.03.2014, враховуючи рішення комісії з питань
захисту прав дитини від 21 березня 2014 року (протокол № 3) та беручи до уваги те,
що житлові та майнові права малолітньої дитини Качмар Анастасії Володимирівни,
26.12.2010 р. н., порушені не будуть:
1. Надати дозвіл Качмару Володимиру Ярославовичу на прийняття в дар
житлової квартири по вул. Юнаківа М. генерала, буд. 9 б, кв. 16 в м. Львові від імені
малолітньої дочки Качмар Ріти Марії Володимирівни, 20.09.2006 р. н., за згодою
матері дитини Качмар Г. Б. шляхом укладення договору дарування з Качмар Г. Б.
2. Надати дозвіл Качмару Володимиру Ярославовичу на підписання договору
дарування житлової квартири по вул. Юнаківа М. генерала, буд. 9 б, кв. 16 в
м. Львові від імені малолітньої дочки Качмар Ріти Марії Володимирівни за згодою
матері дитини Качмар Г. Б.
3. Житлові та майнові права малолітніх дітей Качмар Р. М. В. та Качмар А. В. в
разі порушення підлягають захисту відповідно до чинного законодавства
4. Зобов'язати Качмара Володимира Ярославовича надати до служби у справах
дітей Мостиської райдержадміністрації (секретарю комісії з питань захисту прав
дитини) нотаріально завірену копію укладеного договору дарування житлової
квартири, та документ, який підтверджує, що малолітній Качмар Р. М. В. належить
житлова квартира, зазначена у п. 1 цього розпорядження.
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