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

Р І Ш Е Н Н Я  
12 січня 2021року                                                                                     № 6

Про взяття на квартирний облік    
   
Розглянувши листи Служби у справах дітей Сторожинецької районної державної адміністрації № 956/11.02-21 від 13.11.2020 р. та № 1010/11.02-21 від 01.12.2020 р. щодо взяття на квартирний та соціальний квартирний облік та забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які досягли 16-річного віку,  додані матеріали, враховуючи Протокол засідання житлової комісії міськради від 30.12.2020 р., 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:

Взяти на квартирний облік з 12.01.2021 року Порайка Савелія Миколайовича (30.10.2004 р.н.), жителя с. Верхні Петрівці, Чернівецького району Чернівецької області,  вул.. Г. Асакі, 61, уродженця міста Сторожинець  – в списках на позачергове отримання житла під № 57 (підстава: пп.3 п 46 Правил (дитина-сирота).
2. Взяти на квартирний облік з 12.01.2021 року Угрин Христину Петрівну (10.11.2004 р.н.), жительку с. Банилів-Підгірний Чернівецького району Чернівецької області,  вул.. Мазепи, 13А – в списках на позачергове отримання житла під № 58 (підстава: пп.3 п 46 Правил (дитина, позбавлена батьківського піклування).
3. Взяти на квартирний облік з 12.01.2021 року Ясінську Катерину Святославівну (25.11.2004 р.н.), жительку с. Давидівка Чернівецького району Чернівецької області,  вул.. Центральна, 11 – в списках на позачергове отримання житла під № 59 (підстава: пп.3 п 46 Правил (дитина-сирота).
4.  Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Сторожинецький міський голова                                                     Ігор МАТЕЙЧУК                                    


Підготувала:
Галина ОЛІЙНИК


Погоджено:                  
Дмитро БОЙЧУК

Аліна ПОБІЖАН

Микола БАЛАНЮК

Аурел СИРБУ
















































