
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 28 квітня 2020 року                              м. Біла Церква                                            № 239 

 

Про деякі питання щодо захисту 

майнових та житлових прав дітей 

 

Розглянувши подання служби у справах дітей Білоцерківської міської ради від 16 

квітня 2020 року № 407, відповідно до ст. ст. 29, 32, 203, 242, 367, 370 Цивільного кодексу 

України, ст. ст. 177, 190 Сімейного кодексу України, ст. ст. 5, 17, 18 Закону України «Про 

охорону дитинства», ст. 12 Закону України «Про основи соціального захисту бездомних осіб 

і безпритульних дітей», ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п. 67 

Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав 

дитини, затвердженого  постановою  Кабінету  Міністрів  України від 24 вересня 2008 року 

№ 866, виконавчий комітет міської ради вирішив: 

 

1. Дозволити неповнолітньому Марченку Олександру Олександровичу, 05 липня 2004 

року народження, який діє за згодою батьків Марченка Олександра Олександровича та 

Марченко Олени Миколаївни, придбання житлового будинку загальною площею 66,1 кв. м. з 

господарськими та побутовими будівлями та спорудами, й прилеглої земельної ділянки для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), кадастровий номер 3210300000:06:031:0100, площею 0,0531 га, які 

знаходяться за адресою: вул. 40 років Жовтня (нині Романа Шухевича), буд. 57, м. Біла 

Церква, Київська область. 

Обов’язки щодо забезпечення майнових прав неповнолітнього покласти на його 

батьків. 

 

2. Зобов’язати батьків надати органу опіки та піклування копії правовстановлюючих 

документів на набуте (згідно із рішенням) нерухоме майно, право власності на яке має 

дитина, протягом місяця після здійснення ними нотаріальних дій (правочинів). 

3. Попередити батьків про відповідальність за порушення житлових та майнових прав 

дитини, та про те, що у разі невиконання ними рішення щодо збереження майна дитини, 

орган опіки та піклування має право на звернення до суду з метою захисту майнових та 

житлових прав дитини. 

4. Рішення чинне протягом 3-х місяців з дня його прийняття. 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови  

Возненко К.С. 

 

 

Міський голова       Геннадій ДИКИЙ 


