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"18" травня 2016р. №  
 

Деражнянському   міському  голові                                                                         
Ковпаку А.М.  

 
 

       ПОДАННЯ  
 

Служба у справах дітей Деражнянської РДА  просить Вас на виконання п.п. 3, 67 
порядку провадження органами опіки та піклування  діяльності, пов’язаної із захистом 
прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 р. № 
866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», 
та на підставі проведеної перевірки службою у справах дітей поданих документів,  
розглянути на засіданні виконкому міської ради питання про надання дозволу на укладання 
договору дарування домоволодіння за адресою м .Деражня, пров. Піонерський, буд. 1, кв. 
№ 12, яке належить Алексовій Тетяні Володимирівні, 18.07.1995 р.н., Алексову Дмитру 
Володимировичу, 23.09.1993 р.н., Алексовій Олені Анатоліївні, 04.04.1972 р.н., Алексову 
Володимиру Васильовичу, 26.01.1969 р.н., на користь я малолітньої Алексової Діани 
Володимирівни, 15.11.2007 р.н., яка має право користування даним домоволодінням. 
При прийнятті даного рішення житлові та майнові права малолітньої порушено не буде, 

адже дитина залишаться проживати у даній квартирі. 
Просимо Вас рішення виконкому направити в службу у справах дітей Деражнянської 

РДА в двох екземплярах. 
 
Додаток: 

 
1. Проект рішення виконавчого комітету міської ради; 
2. Копії паспорта та ІПН: Алексова В.В., Алексової О.А., Алексова Д.В., Алексової Т.В. 
Копія свідоцтва про народження малолітньої Алексової Д.В. 

3. Копія свідоцтва про одруження батьків малолітньої.  
4. Довідки про склад сім’ї та проживаючих у даній квартирі. 
5. Інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав - на квартиру № 58921632 
від 12.05.2016 р. 

6. Копія заяви Алексова В.В. від 16.05.2016 р.. 
 
 
 
 
Начальник служби                                                          В.Стаднік 
 
 
 
 
 



   
УКРАЇНА 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 
 23 травня 2016 р.                            м. Деражня                                        № 48  

 
 
Про надання дозволу 
на укладання договору дарування   
   

На підставі п.п. 4 п. «б» ч.1 ст.34 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», ч. ч. 4,10 ст. 177 Сімейного кодексу України, 
відповідно до ч.3 ст.17 Закону України «Про охорону дитинства», п.п. 3, 67 
порядку провадження органами опіки та піклування  діяльності, пов’язаної із 
захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 24.09.2008 р. № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, 
пов’язаної із захистом прав дитини», розглянувши заяву Алексова В. В. від 
16.05.2016 р. міськвиконком 
 
ВИРІШИВ: 
 

1. Надати дозвіл Алексову Володимиру Васильовичу, 26.01.1969 р.н., на 
укладання договору дарування належної йому ¼ частини квартири № 12 
за адресою м. Деражня, провулок Піонерський, буд. 1, малолітній доньці 
Алексовій Діані Володимирівні, 15.11.2007 року народження. 

 
2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Івахова А.В.  
 

 
 

 
Міський голова                  А. М. Ковпак  

 
 

 


