проект
file_0.png

file_1.wmf


У К Р А Ї Н А 
СТОРОЖИНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА СТОРОЖИНЕЦЬКОГО РАЙОНУ
ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я  
11 грудня 2019 року                                                                              № 

Про прийняття на квартирний облік внутрішньо переміщених осіб для надання житлових приміщень для тимчасового проживання 

Розглянувши заяви внутрішньо переміщених осіб, додані до заяв документи, беручи до уваги протоколи № 1 від 19.11.2019 року та №2 від 10.12.2019 року засідання житлової комісії з обліку внутрішньо переміщених осіб та надання житлових приміщень для тимчасового проживання внутрішньо переміщеним особам, керуючись Положенням про житлову комісію з обліку внутрішньо переміщених осіб та надання житлових приміщень для тимчасового проживання внутрішньо переміщеним особам при виконавчому комітеті Сторожинецької міської ради, затвердженим рішенням виконавчого комітету міської ради № 218 від 12.11.19., Постановою Кабінету Міністрів України від 26.06.2019 року № 582 «Про затвердження Порядку формування фондів житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб і Порядку надання в тимчасове користування житлових приміщень з фондів житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб», Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні",
            
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:

1. Затвердити протоколи № 1 від 19.11.2019 року та №2 від 10.12.2019 року засідання житлової комісії з обліку внутрішньо переміщених осіб та надання житлових приміщень для тимчасового проживання внутрішньо переміщеним особам (додаються).

2. Прийняти на квартирний облік внутрішньо переміщених осіб для надання житлових приміщень для тимчасового проживання внутрішньо переміщеним особам згідно черги по поданим заявам, з 11.12.2019 року:
2.1. Калашнікову Ольгу Анатоліївну зі складом сім’ї: Головко Володимир Вадимович, 07.02.2003 року народження - син, Головко Лідія Вадимівна, 07.03.2005 року народження - донька, Головко Ганна Вадимівна, 06.07.2013 року народження – донька, під номером 1 (один).
продовження рішення виконавчого комітету № ____ від 11.12.2019 року

2.2. Калашнікову Юлію Анатоліївну зі складом сім’ї: Сагайда Олександра Віталіївна, 31.03.2003 року народження – донька, Сагайда Микола Віталійович, 22.10.2007 року народження – син, Сагайда Михайло Віталійович, 20.11.2014 року народження – син, під номером 2 (два).

2.3. Грінчук Надію Іванівну зі складом сім’ї: Грінчук Вікторія Юріївна, 31.05.2010 року народження – донька, Грінчук Даніел, 20.12.2007 року народження – син, під номером 3 (три).

2.4. Малютіну Катерину Тодорівну – 11.10.1951 року народження, під номером (чотири).

2.5. Садовнікову Марину Миколаївну – 21.03.1953 року народження під номером 5 (п’ять).

2.6. Малютіна Наталія Єгорівна зі складом сім’ї: Малютіна Євгенія Юріївна, 18.01.2008 року народження – донька, Малютін Олександр Олександрович, 29.07.2006 року народження – підопічний, під номером 6 (шість).

2.7. Гнетньову Тетяну Володимирівну зі складом сім’ї:  ЛепкоАндрій Вікторович, 10.07.1978 року народження – чоловік,  Лепко Богдана Андріївна, 18.11.2015 року народження – донька, Лепко Уляна Андріївна, 25.12.2012 року народження – донька, Гнетньова Анастасія Олегівна, 28.08.2002 року народження – донька, під номером 7 (сім).

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради Матейчука І.Г.

Сторожинецький міський голова                                    Микола КАРЛІЙЧУК

Підготувала:
О.Р.Андріященко


Погоджено:                  
І.Г.Матейчук

П.М.Брижак

А.Г.Побіжан

М.М.Баланюк

А.В.Сирбу


