
 

 
 

ГРЕБІНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

 09 жовтня 2018 року                                                                            № 333 

 

Про взяття Задорожного О.Є. 

на соціальний квартирний облік  

 

 

Керуючись статтею 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статтею 9, пунктом 7 частини першої статті 11 ,частиною 2 статті 

13 Закону України «Про житловий фонд соціального призначення», статтею 

33 Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов 

соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування», статтею 46 Житлового кодексу Української РСР , відповідно до 

Порядку взяття громадян на соціальний квартирний облік, їх перебування на 

такому обліку та зняття з нього, затвердженого Постановою Кабінету 

Міністрів України від 23 липня 2008 року № 682, Порядку взяття громадян 

на соціальний квартирний облік, їх перебування на такому обліку, зняття з 

нього та надання соціального житлового фонду для осіб, які потребують 

соціального захисту, затвердженого рішенням виконавчого комітету міської 

ради від  21 грудня 2017 року № 414, розглянувши клопотання служби у 

справах дітей Гребінківської районної державної адміністрації від 10.09.2018 

року № 01-37/231 та надані документи про взяття Задорожного Олександра 

Євгенійовича, 06.02.2002 року народження, на соціальний квартирний облік 

при виконавчому комітеті міської ради, як дитину, позбавлену батьківського 

піклування, та відсутністю житла, враховуючи рекомендації громадської 

комісії з житлових питань (протокол від 13.09.2018 № 8) та рекомендації 

опікунської ради (протокол від 08.10.2018),  заслухавши та обговоривши 

питання, виконавчий комітет Гребінківської  міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Взяти Задорожного Олександра Євгенійовича, **** року народження, 

на соціальний квартирний облік при виконавчому комітеті міської ради 

та включити в список осіб на позачергове отримання соціального 

житла, як дитину, позбавлену батьківського піклування, яка 



виховується в прийомній сім’ї та  проживає за адресою: ***** та у 

зв'язку з відсутністю житла. 

2. Внести відомості про дитину, позбавлену батьківського піклування до 

книги обліку осіб, які мають право на отримання соціального житла. 

3. Внести  до списку громадян, які користуються правом на отримання 

соціального житла  в позачерговому порядку. 

Зареєструвати в книзі обліку за № 1. 

4. Протягом семи робочих днів надіслати службі у справах дітей 

Гребінківської районної державної адміністрації Полтавської області 

повідомлення про взяття дитини, позбавленої  батьківського 

піклування, на соціальний квартирний облік на позачергове отримання 

соціального житла. 

5. Координацію роботи з виконання даного рішення покласти на відділ 

містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства 

(Рябека Л.О.). 

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючу 

справами(секретаря) виконкому Лисогор В.М. 

 

Міський голова        В.І. Колісніченко 
 


