
 

 

Нижньосироватська сілська рада 

Сумського району Сумської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Рішення №  

 

Від    25 червня   2020 року 

село Нижня Сироватка 

 

Про затвердження технологічних та 

інформаційних карток адміністративних 

послуг, що надаються виконавчими 

органами сільської ради   

Керуючись законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про 

адміністративні послуги», «Про нотаріат», «Про державну реєстрацію речових 

прав на нерухоме майно та їх обтяжень», Закон України «Про державну 

реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських 

формувань»  Закон України «Про державну реєстрацію актів цивільного 

стану», з метою покращення якості надання адміністративних  послуг, 

виконавчий комітет сільської ради, вирішив: 

 

1. Затвердити інформаційні та технологічні картки адміністративних 

послуг, що надаються в виконавчих органах Нижньосироватської сільської 

ради.  (додаються) 
2. Секретарю сільської ради забезпечити оприлюднення інформаційних та 

технологічних карток на офіційному веб сайті сільської ради.  
3. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря сільської ради. 

Сільський голова                                                              В. Ю. Суспіцин  

 

 

 



 

Нижньосироватська сільська рада 

Сумського району Сумської області 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Рішення № 
 

Від 25 червня   2020 року 

село Нижня Сироватка 

 

    Про розгляд заяви гр. Скоробогатого В.М. 

про уточнення адреси   

 

 Розглянувши  заяву гр. Скоробогатого В. М. про уточнення  адреси 

житлового будинку у зв’язку з виявленими розбіжностями у документах, де 

згідно технічного паспорту, керуючись п. 1 ст. 52, п. 10 частини «б» ст. 30 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» з метою  

впорядкування нумерації домоволодінь  в с. Нижня Сироватка виконком 

Нижньосироватської  сільської ради вирішив: 

1. Уточнити адресу житлового будинку  померлої Скоробагатої О. І. 

 

Сільський голова                                       В.Ю.Суспіцин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Нижньосироватська сільська рада 

Сумського району Сумської області 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Рішення № 
 

Від 25 червня   2020 року 

село Нижня Сироватка 

 

    Про розгляд заяви гр. Сизоненко Т.В. 

про уточнення адреси   

 

 Розглянувши  заяву гр. Сизоненко Т.В.  про уточнення адреси житлового 

будинку та земельних ділянок у зв’язку з виявленими розбіжностями у 

документах, керуючись п. 1 ст. 52, п. 10 частини «б» ст. 30 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні» з метою  впорядкування нумерації 

домоволодінь  в с. Барвінкове виконком Нижньосироватської  сільської ради 

вирішив: 

1. Уточнити адресу житлового будинку та земельних ділянок померлої 

Губаревої Г. Г. 

 

Сільський голова                                       В.Ю.Суспіцин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Нижньосироватська сільська рада 

Сумського району Сумської області 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Рішення № 
 

Від 25 червня   2020 року 

село Нижня Сироватка 

 

Про надання  дозволу   на   

вчинення правочину,   

з участю  неповнолітньої  

Скидан Є.О. 14.06.2004 р.н. 

  

Розглянувши заяву гр. Скидан О. В. та Скидан О.М. про надання  дозволу  на  

визначення частки в квартирі за померлим  з участю неповнолітньої  Скидан 

Є. О.  , керуючись статтею 177 Сімейного кодексу України, статтями 32, 71,72 

Цивільного кодексу України, статтею 34 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статтею 12 Закону України „Про основи 

соціального захисту бездомних громадян та безпритульних дітей”, виконком 

Нижньосироватської сільської ради вирішив: 

 

1. Надати  згоду батькам неповнолітньої  доньки  Скидан Є. О., підписати  

заяву про  згоду на визначення частки в квартирі за померлою 

Ремньовою Г.Я.  

2. Надати  згоду неповнолітній Скидан Є.О. підписати  заяву  про 

визначення частки в квартирі за померлою Ремньовою Г. Я. і визначити 

1/3 частку. 

 

 

Сільський голова                                         В.Ю.Суспіцин 

 

 

 

 



 

Нижньосироватська сільська рада 

Сумського району Сумської області 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Рішення № 
 

Від 25 червня   2020 року 

село Нижня Сироватка 

 

Про надання  дозволу   на   

укладання та підписання  

договору дарування  

нерухомого майна  малолітній дитині  

 

Розглянувши та обговоривши заяву батьків малолітньої  Марети В. Д. про 

надання  дозволу  їм на укладання договору дарування нерухомого майна  

малолітній дитині керуючись статтею 177 Сімейного кодексу України, 

статтями 32, 71,72 Цивільного кодексу України, статтею 34 закону України 

„Про місцеве самоврядування в Україні”, статтею 12 Закону України „Про 

основи соціального захисту бездомних громадян та безпритульних дітей”, 

виконавчий комітет Нижньосироватської   сільської  ради вирішив: 

1. Надати згоду батькам малолітньої доньки Марети В. Д., підписати 

договори дарування нерухомого майна, та прийняти в дар на ім’я 

малолітньої Марети В. Д. квартиру в житловому будинку, земельну 

ділянку. 

2. Право підпису на договорах надається матері малолітньої Мареті О. О. 

3. Зобов’язати батьків малолітньої –  Марета В. Д. забезпечити  і в 

подальшому проживанням  та реєстрацію в цьому ж будинку 

малолітньої доньки  – Марети В. Д. 

 

Сільський голова                                         В.Ю.Суспіцин 

 


