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У К Р А Ї Н А 
СТОРОЖИНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА СТОРОЖИНЕЦЬКОГО РАЙОНУ
ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я  

09 липня 2019 року                                                                                     № 

Про заселення Данилюка П.П. та Доброго А.О. у соціальне житло для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа (житловий будинок по вул.Мічуріна, 12а у с.Панка) 
   
Розглянувши заяви Данилюка П.П. та Доброго А.О. про заселення у соціальне житло для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа (житловий будинок по вул.Мічуріна, 12а у с.Панка), додані до заяв матеріали, беручи до уваги рішення № 429-14/2017 від 22 грудня 2017 року «Про придбання житлового будинку по вул. Мічуріна, 12А у с.Панка та прийняття у дар земельної ділянки під ним», рішення виконавчого комітету міської ради № 8 від 10 січня 2018 року «Про прийняття на баланс житлового будинку», рішення виконавчого комітету міської ради від 13 лютого 2018 року № 25 «Про упорядкування житлового будинку у с.Панка по вул.Мічуріна, 12а», керуючись рішенням виконавчого комітету від 18 вересня 2018 року № 161 «Про маневровий житловий фонд дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа Сторожинецької міської ради», Житловим кодексом України, Правилами обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР, затвердженими Постановою Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради від 11.12.1984 р. № 470 (із наступними змінами) - надалі Правила, Постановою виконкому Чернівецької обласної ради народних депутатів та Президії Чернівецької обласної ради профспілки "Про Правила обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР і деяких питаннях їх застосування" від 16.01.1985 р. № 10, пп. 2 п. а ст. 30 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:

1. Поселити у маневровий житловий фонд міської ради для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа за адресою: Чернівецька обл. Сторожинецький район с.Панка вул. Мічуріна, 12а терміном на 1 рік:
1.1. Данилюка Павла Павловича, 09.08.1998 р.н., як особу з числа дітей, позбавлених батьківського піклування;
1.2. Доброго Андрія Олексійовича, 07.12.2000 р.н., як особу з числа дітей, позбавлених батьківського піклування.

2. Данилюка Павла Павловича, Доброго Андрія Олексійовича з квартирного обліку не знімати.

3. Провідному спеціалісту з квартирного обліку, приватизації житла та комунальної власності Андріященко О.Р. підготувати до видачі ордера на житлову площу в маневровому житловому фонді міської ради.

4. Працівнику відділу соціального захисту населення та у справах дітей Сторожинецької міської ради Казюку О.О. ознайомити Данилюка П.П. та Доброго А.О. з Правилами проживання у будинку маневрового житлового фонду Сторожинецької міської ради.

5. КП "Сторожинецьке ЖКГ" укласти з Данилюком П.П. та Добрим А.О. відповідну угоду на право тимчасового проживання в маневровому житловому фонді міської ради.

6. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Сторожинецький міський голова                                              М.М. Карлійчук


Підготував:
В.А.Порошняк
Погоджено:                  
І.Г.Матейчук
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