
Україна 
Знам`янська   міська   рада  Кіровоградської  області 

Виконавчий комітет 
 

Рішення 
 

від                     2015 року                                                                        №  
 

м. Знам`янка 

 

 

Про надання дозволу на вчинення  

правочинів від імені малолітніх дітей 

та укладення договору розподілу майна, 

яке залишилось після смерті чоловіка 

 

 

          На адресу міськвиконкому надійшла заява від ОСОБИБ_1, яка проживає за адресою_1 

у м Знам’янка щодо надання їй дозволу на вчинення правочинів щодо нерухомого майна від 

імені її малолітніх дітей ОСОБА_2 та ОСОБА_3, та укладення договору розподілу майна, яке 

залишилося після смерті чоловіка, батька дітей, ОСОБА_5. В свою чергу, вона відмовилася 

від належної їй частки в спільному майні подружжя, та відмовилася від спадкування за 

законом як дружина спадкодавця і спадкоємець першої черги на користь дітей. 

Відповідно до ч. 1 ст. 242 Цивільного кодексу України батьки є законними 

представниками своїх малолітніх та неповнолітніх дітей. 

Пунктом 3 частини 1 статті 71 Цивільного кодексу України визначено необхідність 

отримання опікуном дозволу органу опіки та піклування в разі укладення договорів, які 

підлягають нотаріальному посвідченню та (або) державній реєстрації, в тому числі договору 

щодо поділу або обміну житлового будинку, квартири. 

Відповідно до ч. 3 ст. 17 Закону України «Про охорону дитинства» від 26.04.2001 року 

№2402-III батьки  або  особи,  які їх замінюють, не мають права без дозволу органів опіки і 

піклування, наданого відповідно до закону, укладати договори, які підлягають нотаріальному 

посвідченню та/або державній реєстрації, відмовлятися від належних дитині майнових прав, 

здійснювати поділ, обмін, відчуження житла, зобов'язуватися від імені дитини порукою, 

видавати письмові зобов'язання. 

Відповідно до ч. 3 ст. 5 Закону України «Про охорону дитинства» органи  місцевого 

самоврядування відповідно до їх компетенції, визначеної законом, забезпечують вирішення 

питань, зокрема, щодо встановлення опіки  і  піклування, створення інших передбачених  

законодавством  умов  для  виховання дітей,   які   внаслідок   смерті   батьків, позбавлення 

батьків батьківських прав, хвороби батьків чи з інших причин  залишилися без батьківського  

піклування,  а  також  для захисту особистих і майнових прав та інтересів дітей. 

Виходячи з інтересів дітей (протокол засідання комісії з питань захисту прав дитини 

№2 від 12.02.2015 року), на підставі ч. 3 ст. 5, ч. 3 ст.17 Закону України «Про охорону 

дитинства», п. 3 ч. 1 ст. 71, ч. 1 ст. 242 Цивільного кодексу України , керуючись ст. 40 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради, -  

  

В и р і ш и  в: 

 



1. Надати дозвіл ОСОБА_1 на вчинення правочинів щодо нерухомого майна від імені 

своїх малолітніх дітей ОСОБА_2 та ОСОБА_3, та на укладення договору розподілу майна, 

яке залишилося після смерті чоловіка, батька дітей, ОСОБА_4, а також представляти їхні 

інтереси в нотаріальній конторі. 

2. Надати дозвіл ОСОБА_1 на укладення договору розподілу майна, яке залишилося 

після смерті чоловіка, батька дітей, ОСОБА_4.  

 

 

Міський голова      І.Б. Крижановськийй 

   

 


