
 
МУЗИКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 
Виконавчий комітет 

РІШЕННЯ 
 
від 24 вересня 2020 року                                           №76 
 
Про надання дозволів на зняття з 

реєстрації та відчуження рухомого майна, яке 
належить малолітньому Лавровському 
Олександру Валерійовичу 

 
Розглянувши   заяву   та    протокол   опікунської   ради  №9  від   11.09.2020  року 

гр. Лавровської Ольги Миколаївни 05.05.1975 р.н.,  яка  зареєстрована  та  проживає  в 
с. Музиківка по вулиці 8 Березня буд. 13А, про надання дозволу на зняття з державної 
реєстрації та укладання договору купівлі-продажу рухомого майна у вигляді транспортного 
засобу, на підставі Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, 
пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 24.09.2008 № 866, п. 23 постанови Кабінету Міністрів України від 07.09.1998 № 1388 
«Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку 
автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, 
мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших 
прирівняних до них транспортних засобів та мопедів», керуючись ст. ст. 52, 59  Закону 
України «Про місцеве самоврядування в  Україні», ст. 177 Сімейного кодексу України, ст. 
17 Закону України «Про охорону дитинства», виконавчий комітет Музиківської сільської 
ради 

 
В И Р І Ш И В: 
 
1. Надати дозвіл гр. Лавровській Ользі Миколаївні на зняття з державної реєстрації 

та укладання договору купівлі-продажу рухомого майна у вигляді транспортного засобу, 
автомобіля марки ВАЗ, моделі 21104, 2005 року випуску, номер шасі (кузова, рами) 
Y6L2110405L000982, XTA21104050877196, тип Т3  легковий - загальний седан-в, 
реєстраційний номер BT5061CK, який належить на праві власності: 3/4 (три четвертих) 
частки - Лавровській Ользі Миколаївні 05.05.1975 р.н. та 1/4 (одну четверту) частку- 
малолітній дитині Лавровському Олександру Валерійовичу 16.05.2011 р.н. 

2. Зобов’язати гр. Лавровську Ольгу Миколаївну зарахувати кошти від продажу 
транспортного засобу на поточний рахунок відкритий в банківській установі на ім’я 
малолітнього сина Лавровського Олександра Валерійовича, 16.05.2011 р.н. 

3. Зобов’язати гр. Лавровську Ольгу Миколаївну надати опікунській раді 
виконавчого комітету Музиківської сільської  ради підтверджуючі документи про 
зарахування коштів. 

4.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову опікунської ради 
Котову Н.М. 

 
 
Сільський голова                                                                    С.ЛЕЙБЗОН 


