
 

 
 

ГРЕБІНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

10 серпня 2018 року                                                                           № 279 

 

Про надання гр. Грекову А.М. 

квартири № ** в будинку № ** 

по вул. ** в м. Гребінка 

Полтавської області 

  

Відповідно до статті 30 Закону України „ Про місцеве самоврядування 

в Україні“, статей 40, 42, 46, 47, 48, 50, 51, 58 Житлового кодексу Української 

РСР, постанови виконкому обласної Ради народних депутатів і президії 

обласної ради профспілок від 25 грудня 1984 року № 510 «Про правила 

обліку громадян, які потребують покращення житлових умов, надання для 

них житлових приміщень в Українській РСР», Закону України «Про 

забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування», з метою соціального захисту 

дітей- сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, 

врахувавши рекомендації  опікунської ради та громадської комісії  з 

житлових питань при виконкомі міської ради, виконавчий комітет 

Гребінківської міської ради  

 

ВИРІШИВ:  

 

1. Надати однокімнатну квартиру № ** загальною площею 22,8 кв.м, в 

тому числі, житловою – 11,9 кв.м, в будинку № ** по вул. *** в м. Гребінка  

Полтавської області, громадянину Грекову Андрію Миколайовичу,13.12.1992 

року народження, , як особі з числа дітей – сиріт, який перебуває на 

квартирному обліку при виконавчому комітеті міської ради в списку осіб під 

№ 1, які користуються правом позачергового одержання житла, з 09.02.2011 

року, склад сім’ї -1особа.  

2. Видати ордер на вселення в квартиру № ** в будинку № ** по вул. *** в м. 

Гребінка Полтавської області на ім’я Грекова Андрія Миколайовича, 

13.12.1992 року народження.  



3. Зняти гр. Грекова А.М. з квартирного обліку громадян при виконкомі 

міської ради у зв’язку з поліпшенням житлових умов, внаслідок якого 

відпали підстави для надання іншого жилого приміщення.  

4. Зобов’язати гр. Грекова А.М. в 30-денний термін із дня отримання ордера 

провести в установленому порядку реєстрацію та вселення в вищезазначену 

квартиру.  

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

Зінченка В.М. 

 

Міський голова        В.І. Колісніченко 

 


