
  
АРЦИЗЬКА МІСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 
 

Про надання дозволу на укладання договору про поділ спадкового майна 
та видачу свідоцтва про право на спадщину за законом 

 
 Відповідно до підпункту 4 пункту «б» частини 1 статті 34 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні»,  керуючись статтями 17, 18 Закону 

України «Про охорону дитинства», статтею 176, 177 Сімейного кодексу України, 

частиною 1 статті 1226, статтею 1278  Цивільного кодексу України, розглянувши 

заяву XXX XXX  від  03 серпня 2022 року та додані до неї документи, враховуючи 

рішення комісії з питань захисту прав дитини від 15  серпня 2022 року №1 «Про 

надання дозволу на укладання договору про поділ спадкового майна та видачу 

свідоцтва про право на спадщину за законом»,  захищаючи майнові інтереси 

дитини, виконавчий комітет Арцизької міської ради 

 

ВИРІШИВ: 
 
1.Надати дозвіл XXX XXX, XX лютого XX року народження, на укладення 

договору про  поділ спадкового майна, яке залишилось після смерті XXX XXX 

XXX, яка померла  XX травня XX року, в  інтересах неповнолітнього XXX XXX 

XXX, XX березня XX року народження,  та видачу свідоцтва про право на 

спадщину за законом. 

2. Попередити XXX XXX : 

         про відповідальність за порушення чинного законодавства щодо захисту 

майнових прав дитини; 

        про обов'язок належним чином утримувати майно дитини, вживати заходів 

щодо захисту прав та інтересів дитини до досягнення нею повноліття; 

         про обов`язок надати органу опіки та піклування в термін до 01 листопада 

2022 року копію договору про поділ спадкового майна. 

        3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника Арцизького 

міського голови. 

 

 

 
 Проект рішення підготовлений 

 службою у справах дітей 
 Арцизької міської ради 

 
 

 

 

 



Лист погодження до проекту рішення 

«Про надання дозволу на укладання договору про поділ спадкового майна 
та видачу свідоцтва про право на спадщину за законом» 

 

Заступник Арцизького  міського голови                                           

 

«____» ____________2022 року   ______________ Оксана СТОЯНОВА 

 

 

 Начальник юридичного відділу Арцизької  міської ради                   

 

«____» ____________2022 року   ______________  Анастасія СТАНКОВА 

 

 

Виконавець: 

Начальник служби у справах дітей  Арцизької міської ради                  

 

«____» ____________2022 року   ______________  Олена ЧЕБАН 
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