
УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

___22 вересня 2021______                               Стрий                                     № ____301__________

  
Про надання дозволу на укладення 
 договору оренди земельної ділянки

Розглянувши заяви (…) та (…) жителів с. (…), вул. (…), Стрийського 
району, Львівської області, про надання дозволу на представлення інтересів  
малолітньої дитини (…) при  укладенні (підписані) від його імені договору 
оренди земельної ділянки для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва, площею (…) га, кадастровий номер (…), яка належить йому на 
праві власності (витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно 
про реєстрацію права власності, індексний номер витягу (…) від (…), 
враховуючи рішення комісії з питань захисту прав дитини від 07.09.2021 року 
(протокол №20), відповідно до ст.40 Закону України “Про місцеве 
самоврядування в Україні”,  ч.3 ст.18 Закону України “Про охорону дитинства”,   
ч.6 ст.203 Цивільного кодексу України, ст.12 Закону України “Про основи 
соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей”, п.66, 67,68 
Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із 
захистом прав дитини, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України 
від 24.09.2008р. №866 “Питання діяльності органів опіки та піклування, 
пов’язаної із захистом прав дитини”, виконком міської ради вирішив:

1. Надати  дозвіл (…) та (…) на  представлення інтересів  малолітнього 
(…) при  укладенні (підписані) від його імені договору оренди земельної 
ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, площею 
(…) га, кадастровий номер (…), розташованої на території с. (…) Стрийського 
району Львівської області із ФГ «(…)» терміном на 10 років та реєстрації 
договору оренди відповідно до чинного законодавства за умови переведення 
орендної плати на банківський рахунок дитини.
           2. Зобов’язати (…) та (…) надати органу опіки та піклування Стрийської 
міської ради:

2.1. в місячний термін після оформлення правовстановлюючих 
документів копію договору оренди земельної ділянки та  витяг з Державного 
реєстру прав про проведену державну реєстрацію права оренди земельної 
ділянки;

2.2. щорічно до 01 січня (до досягнення (…) повнолітття)  надавати 
інформацію про орендну плату, внесену у грошовій формі  в поточному році на 
рахунок дитини в банківській установі та стан рахунку. 



3. У випадку невиконання п.2 даного рішення питання щодо захисту 
майнових прав  дитини буде вирішуватись в судовому порядку.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 
міського голови Х.Грех.       
  

 Міський голова                                                         Олег КАНІВЕЦЬ


