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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  № 166

09 серпня 2021 року                                                                         м.Сторожинець        

Про виселення з соціального житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа 
   
Розглянувши Службову записку відділу соціального захисту населення Сторожинецької міської ради від 23.07.2021 року № 6 (додається), враховуючи рішення XIV сесії Сторожинецької міської ради VII скликання № 429-14/2017 від 22.12.2017 року «Про придбання житлового будинку по вул. Мічуріна, 12А у с. Панка та прийняття у дар земельної ділянки під ним», рішення виконавчого комітету Сторожинецької міської ради від 09.07.2019 року № 122 «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)» та від 09.06.2020 року № 116 «Про продовження терміну тимчасового проживання в маневровому житловому фонді міської ради для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа Данилюку П.П.), відповідно до Положення про порядок використання приміщень маневрового житлового фонду міської ради для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа за адресою: Чернівецька обл. Чернівецький район с. Панка вул. Мічуріна, 12а, затвердженого рішенням виконавчого комітету Сторожинецької міської ради від 18.09.2018 року № 161 «Про маневровий житловий фонд дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа Сторожинецької міської ради» (із змінами), статтею 29, підпунктом 2 пункту «а» статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:
1. Виселити з маневрового житлового фонду міської ради для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа за адресою: Чернівецька область, Чернівецький район, с. Панка, вул. Мічуріна, 12а:
                          продовження рішення виконавчого комітету від 09.08.2021 року №166
- Данилюка Павла Павловича, 09.08.1998 року народження, як особу з числа дітей, позбавлених батьківського піклування, у зв’язку із закінченням терміну дії угоди на право тимчасового проживання в маневровому  житловому
фонді міської ради для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа;
- Доброго Андрія Олексійовича, 07.12.2000 року народження, як особу з числа дітей, позбавлених батьківського піклування, у зв’язку із закінченням терміну дії угоди на право тимчасового проживання в маневровому житловому фонді міської ради для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа.
                            
2. Панківському старостинському округу Сторожинецької міської ради Чернівецького району, Чернівецької області спільно із КП «Сторожинецьке ЖКГ» здійснити безпосередній контроль за виселенням із займаної житлової площі протягом місяця з дня прийняття цього рішення. 

3. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.


Сторожинецький міський голова                                            Ігор МАТЕЙЧУК


Підготувала:
Маріяна БОЙЧУК




Погоджено:                  
Дмитро БОЙЧУК

Аліна ПОБІЖАН

Микола БАЛАНЮК

Олексій КОЗЛОВ































