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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  
14 квітня 2020 року                                                                                 № 92

Про розгляд заяв громадян щодо 
взяття на квартирний облік    
   
Розглянувши заяви Сопіта А.О., Криштанович М.І. про постановку на квартирний облік, заяву Доскалюка В.Г. про внесення змін до облікової справи черговика, додані до заяв матеріали, керуючись 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. Прийняти на квартирний облік з 14.04.2020 року Сопіта Андрія Олександровича, 06.03.2004 р.н., – в списках на позачергове отримання житла під № 52 (підстава: пп.3 п 46 Правил як особу з числа дітей, позбавлених батьківського піклування, після завершення терміну перебування у сім'ї опікуна чи  піклувальника, прийомній сім'ї, дитячому будинку сімейного типу, закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування у разі відсутності житла або неможливості повернення займаного раніше жилого  приміщення).
Включити Сопіта Андрія Олександровича в окремі списки по с.Бобівці.

2. У зв’язку із отриманням другої групи інвалідності та втратою дії посвідчення серії Є № 126924, виданого Сторожинецьким управлінням праці та соціального захисту населення 25 квітня 2016 року, внести зміни у п.4 рішення виконавчого комітету міської ради № 41 від 14.03.2017 року «Про взяття на квартирний облік», замінивши слова: «посвідчення серія Є № 126924, видане Сторожинецьким управлінням праці та соціального захисту населення 25 квітня 2016 року» словами: «посвідчення серія А № 015158, видане Сторожинецьким управлінням праці та соціального захисту населення 11 березня 2020 року».
Внести відповідні зміни у облікову справу квартирного обліку Доскалюка В’ячеслава Георгійовича.
продовження рішення виконавчого комітету № 92 від 14.04.2020 року


3. Прийняти на квартирний облік з 14.04.2020 року Криштанович Марію Іллівну, 07.01.2003 р.н., – в списках на позачергове отримання житла під № 52 (підстава: пп.3 п 46 Правил як особу з числа дітей, позбавлених батьківського піклування, після завершення терміну перебування у сім'ї опікуна чи  піклувальника, прийомній сім'ї, дитячому будинку сімейного типу, закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування у разі відсутності житла або неможливості повернення займаного раніше жилого  приміщення).
Включити Криштанович Марію Іллівну в окремі списки по с.Панка.

4. Зняти з квартирного обліку Палія Олександра Васильовича (помер 25.05.2019 року (свідоцтво про смерть серія І-МИ № 204187, видане 25.05.2019 року Сторожинецьким районним відділом державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області). 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Петра Брижака.


Сторожинецький міський голова                                         Микола КАРЛІЙЧУК


Підготувала:
Оксана АНДРІЯЩЕНКО


Погоджено:                  
Ігор МАТЕЙЧУК

Петро БРИЖАК

Аліна ПОБІЖАН

Микола БАЛАНЮК

Аурел СИРБУ


