
 
У К Р А Ї Н А 

Харківська область 

Чугуївський район 

СЛОБОЖАНСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ                

 

18 березня 2021 року                                                                                      № 87 

 
Про внесення змін до рішення виконавчого  

комітету Слобожанської селищної ради 

«Про  надання дозволу на вчинення 

правочину щодо нерухомого майна, укладання  

договору оренди по ¼ частинах земельних 

ділянок від імені дітей» від 23.02.2021 р. №58 

 

З метою забезпечення прав дитини на майно, керуючись статтею 177 Сімейного 

кодексу України (зі змінами), статтями 71, 72 Цивільного кодексу України, статтею 17 

Закону України «Про охорону дитинства», 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 «Питання діяльності органів 

опіки та піклування, пов’язаної з захистом прав дитини» (зі змінами) та враховуючи рішення 

комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті Слобожанської селищної 

ради від 03 березня 2021р. № 2, на виконання делегованих повноважень, зазначених у 

підпунктах 4 пункту «б»  ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

виконавчий комітет Слобожанської селищної ради:   

 

В И Р І Ш И В: 
1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету Слобожанської селищної ради від 

23.02.2021 р. № 58 «Про  надання дозволу на вчинення правочину щодо нерухомого майна, 

укладання договору оренди по ¼ частинах земельних ділянок від імені дітей», а саме п.1 та 

п.2 викласти в новій редакції: 

« 1. Надати ***, *** року народження, дозвіл на вчинення правочину щодо 

нерухомого майна, укладання договору оренди на ¼ частину земельної ділянки 

площею 5,1810 га з кадастровим номером 6321783000:02:000:0170, для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва та отримувати орендну плату з ПП 

«РУСТАМ-К» від імені малолітньої дитини ***, ***р.н. до її повноліття.  

2. Надати **** року народження, дозвіл на вчинення правочину щодо нерухомого 

майна, укладання договору оренди на ¼ частину земельної ділянки площею 5,1810 га 

з кадастровим номером 6321783000:02:000:0170, для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва та отримувати орендну плату з ПП «РУСТАМ-

К» від імені неповнолітньої дитини *** р.н. до його повноліття». 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника селищного голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради Тимченко О. В. 

 

Слобожанський  

селищний голова                                                                                          Дмитро ДІХТЯР  


