
 
 

 
 

РУСЬКОПОЛЯНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
від 27.09.2022 № 141  
с. Руська Поляна 

 
Про надання Щербині Н. І. 
дозволу на здійснення правочину 
 
 Керуючись статтею 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», відповідно до статті 177 Сімейного кодексу України, статті 29   
Цивільного кодексу України, статті 12 Закону України «Про основи соціального 
захисту бездомних громадян і безпритульних дітей», статей 5, 18 Закону 
України «Про охорону дитинства», пунктів 66, 67 постанови Кабінету Міністрів 
України від 24.09.2008 № 866 «Питання діяльності органів опіки  та піклування, 
пов’язаної із захистом прав дитини», враховуючи рішення комісії з питань 
захисту прав дитини при виконавчому комітеті Руськополянської сільської ради 
від 08.09.2022 № 27, виконавчий комітет Руськополянської сільської ради 
 
ВИРІШИВ: 
 1. Надати Щербині Наталії Іванівні дозвіл на відчуження від імені її 
малолітньої дитини Щербини Олени Русланівни, 10.02.2010 року народження, 
належної їй ¼ частки у праві приватної власності будинку та ¼ частки у праві 
приватної власності земельної ділянки загальною площею 0,20 га, кадастровий 
номер 7124985200:02:006:0025, розташованих за адресою: вул. Молодіжна, 40 в 
с. Руська Поляна Черкаського району Черкаської області, без згоди батька 
(відомості про батька записані за заявою матері згідно із ч.1. ст. 135 Сімейного 
кодексу України), з одночасним придбанням за договором дарування на ім’я 
малолітньої дитини Щербини Олени Русланівни, 10.02.2010 року народження, 
1/3 частки будинку, що знаходиться за адресою: вул. Генерал-майора Момота, 
15 в с. Руська Поляна Черкаського району Черкаської області, правом 
користування яким має малолітня дитина Щербина Олена Русланівна, 
10.02.2010 року народження.  

2. Зобов’язати Щербину Н.І. у місячний термін після здійснення угоди 
надати службі у справах дітей виконавчого комітету Руськополянської 
сільської ради Черкаської області документ, що підтверджує право власності 
малолітньої Щербини Олени Русланівни, 10.02.2010 року народження, на 



будинок за адресою: вул. Генерал-майора Момота, 15 в с. Руська Поляна 
Черкаського району Черкаської області. 

3. Вважати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету 
Руськополянської сільської ради від 07.06.2022 №69 «Про надання Щербині Н.І. 
дозволу на здійснення правочину». 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на начальника служби у 
справах дітей виконавчого комітету Руськополянської сільської ради Людмилу 
Рудик. 
 
 
Сільський голова                                                                          Олег ГРИЦЕНКО 


